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วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ เปิดเล่มด้วย                                                                          
บทความเฉลิมพระเกียรติ “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำา” ซึ่งแสดงให้เห็น
ถงึพระปรชีาสามารถและพระราชอจัฉรยิภาพดา้นการบรหิารจดัการน้ำาอยา่ง
เป็นระบบครบวงจรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                
บรมนาถบพิตร 

ย้อนรำาลึกความทรงจำาของพลตำารวจเอกสมศักดิ์ แขวงโสภา            
อดีตผู้บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน เร่ือง น้ำาพระทัยสู่โรงเรียนตำารวจ 
ตระเวนชายแดน ร้อยเรื่องโครงการเล่าถึง “น้ำาพระทัยรินหลั่งไหลทั่วหล้า”                                                                       
โครงการจัดหาน้ำาให้ราษฎรบ้านอัยจาดา และบ้านธนูศิลป์ อำาเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็นโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

“การน้อมนำาศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติและพัฒนาอย่างย่ังยืน”                                                                                                                             
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก                                                                 
เล่ า เรื่ อง โครงการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวัน โดยในระดับสากล                              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ                                   
สู่สากล ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)                          
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์- เลสเต                                                                  
ราชอาณาจักรตองกา เป็นต้น

 ท่องไปในโครงการ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่อง        
มาจากพระราชดำาริ อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีสามารถ       
แก้ปัญหา “สี่น้ำาสามรส” ได้สำาเร็จ เกิดความสามัคคีระหว่างเกษตรกร         
น้ำาจืดกับน้ำาเค็มและเป็นแหล่งส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอันลือชื่อ สร้างรายได้
ให้เกษตรกรอย่างงดงาม

 อาชีพน่าลอง พาไปดูการเพาะเห็ดเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ได้รับ
การนำาองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจาก        
พระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคัดสรรงานวิจัยที่ประสบความสำาเร็จ
ของศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุ้งกระเบนอันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิรวมทัง้
นำาเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธกิาร



เป็นดวงจนัทร์ในดวงใจหทยัราษฎร์

เป็นขวญัชาติยามขวญัไทยเกดิไหวหวัน่

เป็นประหนึง่โคมชยัปลายถ�า้นัน้

ส่องน�าขวญัตามรอย “พ่อ” เดนิต่อไป

ทรงเป็นพระขนิษฐาองค์ราเมศวร์

เสรมิพระเดชด้วยพระคณุโอบอุน่ให้

ข้าพระพทุธเจ้าเหล่าปวงชนผองคนไทย

ร่วมรวมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพทุธเจ้า ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร.

(นายภทัทะพงศ์ เทยีนศรี ผูป้ระพนัธ์)



๔ ข่าวพระราชกรณียกิจ

๒๒  บทความเฉลิมพระเกียรติ
 ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน�้า

๓๔  ในความทรงจ�า
 น�า้พระทยัสูโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

๔๒ ร้อยเรื่องโครงการ
 น�้าพระทัยรินหลั่งไหลทั่วหล้า

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

๔๒ 

สารบัญ๒๒

๓๔



๔๘ ประชาหน้าใส
 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี  
 จังหวัดตาก

๕๒ ครั้งหนึ่งในชีวิต (ชีวิตพอเพียง)
 นางสาวพิมพ์นภา กะริยะ 
 รหัสนักเรียนทุนฯ ๕๔๐๔๙

๕๘ แนะน�าโครงการ 
 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตาดข่า
 อันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

๖๒ เศรษฐกิจพอเพียง
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริสู่สากล

๖๖ ท่องไปในโครงการ
 ท่องแดนปากพนัง 

๗๐ อาชีพน่าลอง
 บทสัมภาษณ์เกษตรกรศูนย์เรียนรู้                     
 ตามแนวพระราชด�าริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
 (นางวีรา จินะใจ)
   
๗๔ สืบสานงานพระราชด�าริ
 การจ�าแนกและการเปลีย่นแปลง 
 การใช้ประโยชน์ทีด่นิ
 ศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน
 อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
 ด้วยระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์

๗๙ ความเคลื่อนไหว

๔๘

๗๔

๕๒

๕๘

๗๐



ข่า
วพ

ระ
รา

ชก
รณ

ีย
กิจ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา
 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                            
เสด็จพระราชดำาเนินไปศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ                                     
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำาบลผาสิงห์ อำาเภอเมือง                            
จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการถ่ายภาพ ทรงเปิดประชุม                                                               
การสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้ง ท่ี ๓ และทรงบรรยาย 
เรื่อง“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” จากนั้น ทรงฟังบรรยาย 
เรือ่ง “โครงสร้างการบริหารจัดการท่ีส่งผลอันย่ังยืน สู่ความหมาย
ได้ป่าคืนของชุมชน” โดยนายบัณฑูร ล่ำาซำา และทรงรับฟังการ           
เสวนาเรื่อง “ชุมชนค้นหาชีวิตใหม่” จากผู้แทนส่วนราชการที่
ปฏิบัติงานในด้านป่าไม้ จังหวัดน่าน และกิจกรรมเพื่อสร้างสำานึก
ให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ป่าน่าน โดยนักเรียนโรงเรียนราชประชา          
นุเคราะห์ ๕๖ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง และโรงเรียนในโครงการเรียนรู้                                                                 
-รักษ์นก
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า  
 ๑. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับร่างแนวทาง
การปรับเปล่ียนรูปแบบแล้ว อยากให้รูปแบบที่ปรับใหม่มีขนาด
เล็กกว่ารูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และด้านแหล่งน้ำา              
มีการพัฒนาไปบ้างแล้ว ขอให้มีการดูแลรักษาให้ดีเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับพื้นที่
 ๒. โรงเ รียนเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำา ให้สำานักงาน กปร. กองทัพภาคที่ ๓ 
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ร่วมดำาเนินการจัดหาแหล่งน้ำาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนและโรงพยาบาลด้วย
 ๓. จดุนทิรรศการโครงการสรา้งปา่สรา้งรายได ้ขอใหม้ี
การส่งเสริมให้ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปลูกข้าวในพื้นที่ด้วย 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว

 จากนั้น เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำาบลส้าน 
อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิด                                               
ผ้าแพรคลุมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ                                                   
และป้ายอาคารสิริรัตน์ ทอดพระเนตร                                             
ห้องเรียน การเรียน การสอน ทรงปลูก                                                 
ต้นส้าน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ                                                       
คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                                              
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม                                                             
แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล หมู่ที่ ๖ 
ตำาบลดอนมูล อำาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่                                                 
ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระประธาน ทรงจุด
ธปูเทยีน ทอดพระเนตรนทิรรศการผลการ
ดำาเนนิงานโครงการตามพระราชดำาริ กลุม่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดแพร่ จำานวน ๗ โรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน หอฉัน และ
กจิกรรมการดแูลสุขภาพเณรนกัเรยีน และ
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่



๐๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปโรงเรียนบ้านน้ำารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒                              
ตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
 ๑. ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาดำาเนินการก่อสร้างฝายห้วยป่าไร่ 
พร้อมระบบส่งน้ำาและถังเก็บน้ำาให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำารีพัฒนา 
และศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำารีพัฒนา เพื่อให้มีน้ำาสำาหรับอุปโภค
บริโภคและกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน
 ๒. ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำาเนินการจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนมัธยม
เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน โดยพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ                     
โดยการปรับปรุงฝายห้วยโก๋นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ         
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำาในลำาน้ำาและให้พิจารณาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
ห้วยผ้ึง หากมีข้อขัดข้องให้ดำาเนินการประสานงานกับผู้แทน
กองทัพภาคที่ ๓ และกรมป่าไม้ร่วมดำาเนินการและพิจารณา
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาน้ำารี เพื่อเป็นแหล่งน้ำาต้นทุนให้กับพื้นที่
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ต่อไป
 ๓. ใหส้ำานกังาน กปร. ประสานงานกบัมลูนธิชิยัพฒันา 
ในการนำาไก่มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำารีพัฒนา เพื่อเป็น
แหล่งอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
 จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน        
เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จ                 
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ หมู่ท่ี ๒                                                                 
บ้านสะไล ตำาบลบ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่โรงเรียน และครูใหญ่ฯ กราบบังคม
ทูลรายงานผลการดำาเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้า        
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน โรงประกอบ
อาหาร และกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน พร้อมทั้งทรงเยี่ยม  
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่  

 ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการ                                             
ศูนย์ภู ฟ้าพัฒนาตามพระราชดำาริ                                                        
สม เด็ จพระ เทพรั ตนราชสุ ดา  ฯ                                                        
สยามบรมราชกุมารี ตำ าบลภูฟ้ า                                                                                    
อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
 ในการนี้  ได้พระราชทาน         
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
 ๑ .  ให้ สำ า นักงาน กปร . 
กรมชลประทาน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพิจารณาเร่งรัด         
การปรับปรุงระบบส่งน้ำาและก่อสร้าง
ถังพักน้ำาให้ครอบคลุมพื้นท่ีภายใน
โครงการศนูยภ์ฟูา้พฒันาฯ รวมถึงการ
บริหารจัดการ การบำารุงรักษา เพื่อให้
ไดรั้บประโยชนอ์ยา่งเตม็ที ่เพยีงพอต่อ
การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ตลอดท้ังปี
 ๒ .  ให้ สำ า นักงาน กปร . 
กรมชลประทาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจาณาการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำาของฝายน้ำาสางเพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านขยายผลของ
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ในพื้นที่  
หมู่ที่ ๓ บ้านผาสุก หมู่ที่ ๔ บ้าน         
สบมาง และหมู่ที่ ๕ บ้านห้วยล้อม 
เพื่ อ ใ ห้ มี น้ำ าสำ าหรับกิจกรรมการ                                       
ส่งเสริมตามแนวพระราชดำาริและ
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรของ
ราษฎร ต่อไป
 ๓. การแกไ้ขปญัหาขาดแคลน
น้ำาของอำาเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดั
น่าน โดยให้สำานักงาน กปร. และ
กรมชลประทาน รว่มกนัพจิารณาอยา่ง
เร่งด่วน 
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 โอกาสนี้ อธิบดีกรมชลประทานกราบบังคมทูลรายงาน
ถึงการเตรียมความพร้อมการดำาเนินการว่า ระยะเร่งด่วน                
จะดำาเนินการปรับปรุงฝายห้วยโก๋นอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำาในลำาน้ำาและพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา
ห้วยผึ้งและระยะยาวจะพิจารณาดำาเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำา                                                 
น้ำารี เพื่อเป็นแหล่งน้ำาต้นทุนให้กับอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน และสนับสนุนกิจรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                                   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ด่านการค้าชายแดน และราษฎรใน
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติต่อไป นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำานวยการ
สำานักสนองงานพระราชดำาริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กราบบังคมทูลรายงานถึงการก่อสร้างสะพาน อำาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก ว่าจุดก่อสร้างที่ดำาเนินการสร้างสะพาน                   
มทีัง้หมด ๙ จดุ ดำาเนนิการแลว้โดยจงัหวดัตาก ๓ จดุ ในรปูแบบ
สะพานไม้ คงเหลือ ๖ จุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ร่วมกับสำานักงาน กปร. ลงพื้นที่สำารวจต่อไป โดยจะดำาเนินงาน
ก่อสร้างในรูปแบบสะพานแขวนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ราษฎร
สัญจรได้ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. ต่อไป

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็
พระราชดำาเนนิไปโรงเรยีนวดัปรางค์ หมูท่ี ่๓ ตำาบลปวั อำาเภอปวั 
จังหวัดน่าน 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 “ให้สำานักงาน กปร. ประสานงานกับกรมทรัพยากร
น้ำาบาดาล ในการดำาเนินการเจาะน้ำาบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำา
ที่มีคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถอุปโภคบริโภคให้กับ
โรงเรียน”
 จากน้ัน เสด็จฯ ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 
ตำาบลปัว อำาเภอปัว จังหวัดน่าน 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า  
 ๑. ใหส้ำานกังาน กปร. กรมชลประทาน และหนว่ยงาน                                                
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดดำาเนินการก่อสร้างอาคาร
บังคับน้ำาและถังเก็บน้ำา พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำา เป็นการ                                           
เร่งด่วนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีมีความสำาคัญ ซึ่ง                                                 

แหล่งน้ำาดงักลา่วจะสามารถสนบัสนนุ                                                
กิ จ รรมของ โ ร งพยาบาลสมเด็ จ        
พระยุพราชปัว อำาเภอปัว จังหวัดน่าน 
ให้มีน้ำาเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยและ
กจิกรรมของโรงพยาบาลไดต้ลอดทัง้ปี
 ๒ .  ให้ สำ า นักงาน กปร . 
กรมชลประทาน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำา
ใหแ้กโ่รงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ
๘๐ พรรษา ตำาบลย่ีงอ อำาเภอย่ีงอ 
จังหวัดนราธิวาส เพื่อสนับสนุนการใช้
น้ำาของโรงพยาบาลให้เพียงพอตลอด
ทั้งปี
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำ า ร วจตระ เ วนชายแดนพี ร ะยา               
นุ เ ค ร า ะห์  ๓  เฉลิ มพระ เกี ย รติ                                   
พระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว ฯ              
ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ ๕๐ หมู่ที่ 
๑๐ บา้นสวา่ง ตำาบลหนองแดง อำาเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน 
 ในการนี้  ได้พระราชทาน           
พระราชดำาริ สรุปความว่า
 “ให้สำานักงาน กปร. และ
กรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณา
ดำาเนินการก่อสร้างระบบส่งนำา้พร้อมถงั                                        
พกันำา้ เพื่ออุปโภคบริโภคและกิจกรรม
การเกษตรของโรงเรียน ให้มีนำ้าใช้   
เพียงพอตลอดทั้งปี” 



๐๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                       
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ                     
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำามัน
พืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร มูลนิธิชัยพัฒนา ตำาบล          
ไร่ใหม่พัฒนา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ทรงนำาคณะ
ทูตานุทูตพร้อมคู่สมรสจาก ๓๐ ประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐโปรตุเกส และราชอาณาจักรภูฏาน 
เยี่ยมชมและติดตามการดำาเนินงานโครงการฯ พร้อมกับทรง
บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะทูตานุทูต ทอดพระเนตร
นิทรรศการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการหีบ
น้ำามันปาล์มและการผลิตไบโอดีเซล เช่น สบู่ก้อน สบู่เหลว          
น้ำายาล้างจานจากน้ำามันปาล์มดิบและกลีเซอรีน 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการสวนสมเด็จพระศรี                    
นครินทราบรมราชชนนี ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา 
จังหวัดเพชรบุรี ทรงรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการที่
ได้เร่ิมดำาเนินงานสนองพระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ โดย
จัดทำาเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านการเกษตรในลักษณะของ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต รวมถึงการขยายผลตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน ด้วยวิธีการดำาเนินงาน                                              
ที่เรียบง่ายและประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการปลูกข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล             

ไม้ดอก ไม้ประดับ และสมุนไพร ในรูปแบบ
ผสมผสาน ส่งผลให้พื้นที่ที่แห้งแล้งกลับ
คืนสู่สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์และ  
หลากหลายทางชีวภาพ
 โอกาสนี้  ทอดพระเนตรการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน “ความเจริญ
เดินตามรอยไถ” ซึ่งมีการสาธิตกิจกรรม
ตา่ง ๆ  เชน่ การวดิน้ำาดว้ยชงโลง การวดิน้ำา                                           
ดว้ยระหดัชกมวย การสขีา้วดว้ยเครือ่งสมีอื                                                                
การตำาข้าวด้วยครกกระเด่ือง การตำาข้าวด้วย                                                                      
ตะลุม่พกุ การฝดัขา้วดว้ยกระดง้ การตำาขา้ว                                            
ด้วยสากยาว การหุงข้าวด้วยหม้อดิน         
และทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาจาก                        
โครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 
บ้านเกาะกา จังหวัดนครนายก พร้อมกันนี้                                          
คณะทูตานุทูตและคู่สมรสได้ร่วมกิจกรรม
การทำานาแบบโยนกล้าและร่วมปลูกต้นไม้ 
อาทิ ต้นสาเก ต้นสารภีทะเล ตะเคยีนทอง 
และจำาปีที่ศาลาร่มโพธิ์
 ต่อมา เสด็จฯ ไปพระราชนิเวศน์                                          
มฤคทายวัน อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 
ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะ 
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันน้ี ทรง
นำาคณะทูตานุทูตและคู่สมรส เย่ียมชม                     
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซ่ึงเป็นท่ีประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการเสด็จพระราชดำาเนินแปรพระราชฐาน
ไปประทับแรมในฤดูร้อน 



วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก                 
พระราชดำาริ ตำาบลแหลมผักเบี้ย อำาเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี ทรงนำาคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส 
เยี่ยมชมและติดตามการดำาเนินงานโครงการฯ
 โอกาสน้ี ทรงพระดำาเนินตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลน ทอดพระเนตรสภาพป่าชายเลน
ในพื้นที่โครงการฯ 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนา                                                              
นรัุกษ์ ตำาบลอัมพวา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทรงนำาคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส เย่ียมชมวิถีชุมชน
อมัพวา ตลาดน้ำาอมัพวา และการใชว้ถิชีวีติรมิคลองของ
ชาวบ้าน 
 โอกาสน้ี เสด็จฯ ไปร้านชานชาลาเป็นร้าน
เครื่องดื่ม อาหารว่าง และจำาหน่ายของที่ระลึกของ                                                   
โครงการฯ ผลติภัณฑข์องมลูนธิชิยัพฒันาและผลิตภณัฑ์
ของทอ้งถิน่และยงัเปน็ศนูยก์ลางในการเผยแพรก่จิกรรม
ภายในโครงการฯ รวมถึงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอัมพวา 
 ต่อมา เสด็จฯ ไปสวนชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่ง
เป็นการจัดพื้นที่สวนผลไม้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ภมูปัิญญาและวถิชีวีติทอ้งถิน่อมัพวา โดยเฉพาะมะพรา้ว 
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของอัมพวา มีการส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับมะพร้าว เช่น ท็อฟฟ่ี                                              
มะพร้าว น้ำาตาลมะพร้าว เค้กมะพร้าว นอกจากน้ี        
ยังมีกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมชุมชน เช่น การพับ
ดอกกุหลาบจากใบเตย การสานหมวกจากใบมะพร้าว                          
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ควรนำามาสืบสานต่อและ
อนุรักษ์ไว้เพื่อไม่ให้สูญหาย 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                    
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไป                                  
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

 
 สมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ          
สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรง
รับฟังการรายงานการจัดการน้ำ าตามแนว          
พระราชดำาริการฟ้ืนฟูอ่างเก็บน้ำาหนองกุดใหญ่          
ทรงเปิดป้าย “ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙                      
ธ สถิตในใจไทยประชา รอยยาตรายังจารึก”               
และทรงเปิดป้ายสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพ
อากาศอัตโนมัติ 
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรนิทรรศการ                                                                       
ก า รบริ ห า รจั ด ก า ร น้ำ า ข อ งอ่ า ง เ ก็ บ น้ำ า ฯ                                                                              
ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ๖๓ ตัว ซึ่งกรมประมง                                         
นอ้มเกลา้ฯ ถวาย ลงในอา่งเกบ็น้ำาฯ เพือ่แพรพ่นัธุ ์                                                           
และเป็นแหล่งอาหารโปรตีน
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ  
สรุปความว่า 
 ๑. จะเสด็จพระราชดำาเนินไปติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโสมง      
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดปราจีนบุรี
 ๒ .  ใ ห้ สำ า นั ก ง าน  กปร .  แล ะ
กรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม 
ในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำาหนองกุดใหญ่ให้สามารถ
กักเก็บน้ำาได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป



๐๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

 จากนั้น เสด็จฯ ไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำา
ชุมชนตามแนวพระราชดำาริ บ้านลิ่มทอง อำาเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์        
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการน้ำา
ชุมชนตามแนวพระราชดำาริแปลงทฤษฎีใหม่ เช่น แปลงของ
นางทองม้วน รังพงษ์ ท่ีเร่ิมทำาในปี ๒๕๕๕ แบ่งพ้ืนที่ ๘ ไร่ 
เป็นพื้นที่ทำานา ๔ ไร่ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักหมุนเวียน 
๔ ไร่ มีรายได้เฉลี่ยจากการทำานาปีละ ๑๖,๐๐๐ บาท และ       
รายได้จากการปลูกไม้ผลพืชผัก ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี นับเป็น
ตัวอย่างการดำาเนินงานทฤษฎีใหม่ที่ใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีการบริหารจัดการน้ำาและวางแผนการเพาะปลูก       
อย่างเหมาะสม ทำาให้มีรายได้อย่างยั่งยืน
 ต่อมา เสด็จฯ ไป “สระดักน้ำาหลาก” หนองทองล่ิม 
แหล่งน้ำาสาธารณะของบ้านล่ิมทอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการน้ำาชุมชนตามแนวพระราชดำาร ิมพีืน้ที ่๓๕ ไร ่ซึง่ชมุชน
บา้นล่ิมทองไดพ้ฒันาระบบกระจายน้ำา จนนำาน้ำาไปใชท้ำาเกษตร
ในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ ประกอบด้วยการทำานาปีและใช้ทำาเกษตร
ผสมผสานในฤดูแล้ง 
 โอกาสนี้ ทรงปล่อยปลานิลและปลาตะเพียนลง
ในหนองทองล่ิม เพื่อแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีน                                                         
ทอดพระเนตรการทำางานของรถแทรกเตอร์ที่พระราชทาน
ให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง ใช้ทำาการเกษตร เป็นรุ่นพิ เศษ                                                                     
มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีความคล่องตัว ประหยัด
น้ำามันและเคร่ืองยนต์ทนความร้อนได้ดี ใช้งานได้ตลอด                  
๒๔ ช่ัวโมง ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทองล่ิม เช่น ข้าวเกรียบฟักทอง 
หมูกระจก ข้าวกล้องฮาง และผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้                                                                 

เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ธนาคารเ พ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น ข้าวเม่า
และน้ำาตาลอ้อย
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร
ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา โครงการ
สร้างป่า สร้างงานหรือสวนป่าชุมชน         
บ้านล่ิมทอง และเสด็จฯ ไปโรงเรียน          
บ้านหนองทองลิ่ม 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรแปลง
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 ใ น ก า ร นี้  ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น                
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
 “ ใ ห้ มู ล นิ ธิ ชั ยพั ฒน า  โ ด ย          
หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ นำาเมล็ด
พันธ์ุต้นกระเบาจากวังสระปทุม มาทดลอง
ปลูกในสวนป่าชุมชนบ้านลิ่มทองต่อไป”



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
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 ส ม เ ด็ จพ ร ะ เทพรั ตน ร า ชสุ ด า  ฯ  สย ามบรมร าชกุ ม า รี                           
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี                
การออกแบบภายในอาคารให้มีความโอ่โถง โปร่งสบาย สามารถรับแสงจาก
ธรรมชาติได้ ตามแนวคิด “แสงแห่งปัญญา” (Wisdom of Light) มีพื้นที่
ใช้สอยทั้งหมดกว่า ๔,๘๘๐ ตารางเมตร 
 โดยมีทั้งหมด ๓ ชั้น และชั้นลอย ๑ ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น ๑ : “ตามรอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา” (แสงกับความผ่อนคลาย)
ชั้น M (ชั้นลอย) : เมื่อเด็กน้อยจะขอตามรอย “แสงแห่งปัญญา” (แสงกับความเพลิดเพลิน)
ชั้น ๒ : “โลกแซ่ซ้องพระบารมี เจริญไมตรีแห่งมหานคร” (แสงกับความสงบ)
ชั้น ๓ : “แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” หอเกียรติยศ (Hall of Fame) 



๑๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                              
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติ                     
พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตำาบลทับพริก อำาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ 
โรงเรยีนและผูแ้ทนนกัเรยีน พระราชทานพนัธุไ์มผ้ลและเมลด็พนัธุ์
ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน                                                                                    
วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมห้องสมุด ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                                                     
กิจกรรมโรงอาหารและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร         
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
และศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ
จังหวัดฉะเชิงเทรา และทรงเย่ียมหน่วยแพทย์พระราชทานและ
ราษฎรในพื้นที่ 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                      
เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดคลอง “ภักดีร�าไพ”                                                
(bhakti Rambhai Canal)
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี                                                  
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
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วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนนิไปทรงเปดิโครงการ “คลองภกัดรีำาไพ” ณ ประตรูะบายน้ำาคลอง
ภักดีรำาไพ อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “คลอง                                                                           
ภกัดรีำาไพ” อนัเปน็สว่นหนึง่ของโครงการบรรเทาอทุกภยัเมอืงจนัทบรุอีนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาริ 
  โอกาสน้ี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานชลประทานที่เกี่ยวข้องกับ
คลองภกัดรีำาไพ ซึง่กรมชลประทานไดด้ำาเนนิการขดุคลองธรรมชาต ิในจงัหวดั
จันทบุรี ก่อสร้างประตูระบายน้ำาขึ้นหลายแห่ง รวมถึงขุดคลองผันน้ำาแยกจาก
แมน้่ำาจันทบรุ ีเพือ่ใหส้ามารถผนัน้ำาส่วนเกนิผา่นประตรูะบายน้ำาไดอ้ยา่งรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ  
   ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
 “….โครงการห้วยสะโตนที่มีพื้นที่ส่วนหน่ึงอยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยาน      
แห่งชาติตาพระยา และโครงการอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน 
ควรจะไดม้กีารศกึษาและไมท่ำาเปน็โครงการขนาดใหญ ่อกีทัง้ควรไปร่วมหารอื
เรื่องการบริหารจัดการน้ำาและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่               
ที่ในเขตอุทยาน...” 
 นอกจากนี้ มีพระราชดำาริถึงความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำาที่         
ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์
 โอกาสน้ี ทรงปลูกต้นจันซ่ึงเป็นต้นไม้มงคลประจำาจังหวัดจันทบุรี   
ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในคลองภักดีรำาไพและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ 



๑๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ 
และจังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผลการดำาเนินงาน
โครงการตามพระราชดำาริฯ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ตำาบลซาง 
อำาเภอเซกา จงัหวัดบงึกาฬ ไดพ้ระราชทานพระราชดำารสัในโอกาส
ครบ ๓๐ ปี ของการดำาเนินงานโครงการด้วยรักและห่วงใยใน                                             
พระราชูปถัมภ์ฯ 
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 จากนั้ น  เสด็ จฯ ไปทรง เ ย่ี ยมและติ ดตามผล                    
การดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ในโรงเรียนบ้าน           
โสกก่ามนาตาไก้ ตำาบลโสกก่าม อำาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
ทรงเปิดห้องสมุด “พระใส” ซ่ึงอดีตผู้อำานวยการโรงเรียนฯ                                 
จัดสร้างขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                    
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสครบ ๓๐ ปี โครงการด้วยรัก
และห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่สืบค้นข้อมูล         
ในการเรียนรู้ของนักเรียนและชาวบ้าน 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน         
ของโรงเรียนและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการดำาเนนิงาน
โครงการตามพระราชดำาริในโรงเรียนบ้านโนนสำาราญ - ยางเรียน 
ตำาบลโสกก่าม อำาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
 “...ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำาเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการดำาเนนิงานของโรงเรยีนบา้นโนนสำาราญ – ยางเรยีน             
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำา...”
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนินงาน
ของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำาบล
หนองโดน อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ทรงติดตามผลการดำาเนินงาน                                               
ข อ ง ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต พั น ธ์ุ ข้ า ว ห อ มม ะ ลิ  
๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”                
หนองจระเข้เผือก อำาเภอลำาปลายมาศ 
จังหวัดบุ รีรัมย์ ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยมูลนิธิ
ชยัพฒันา สนองพระราชประสงคท์ีจ่ะสำารอง
พนัธ์ุขา้วหอมมะลใิหค้งไว ้ในกรณทีีป่ระเทศ
มีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัย เน่ืองจาก  
หลงัเกิดอทุกภัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เมื่อปี ๒๕๕๖ ส่งผลให้เกษตรกรทำานาข้าว
หอมมะลิได้รับความเดือดร้อน 
 ใ น ก า ร นี้  ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น               
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
 “ . . . ก า ร ขุ ด ส ร ะ แ ก้ ปั ญ ห า                   
ได้หลายอย่าง ขุดไปเยอะ ๆ เร่ือย ๆ                                  
ดี ก ว่ า ส ร้ า ง อ่ า ง เ ก็ บ น้ำ า แ ล ะ ใ ห้ นำ า                            
โซล่าเซลล์มาใช้ เป็นพลังงานสำาหรับ          
เครื่องสูบน้ำาแทนการใช้น้ำามัน ช่วยลดค่า
ใช้จ่าย เหมาะกับสภาพพื้นที่ เช่น ในปีนี้            
ที่มีน้ำามากจะได้ทำาการสูบน้ำาออกจาก               
ที่นาเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหาย และหาก
เกิดน้ำาแล้งจะได้สูบน้ำาจากสระน้ำาเข้าท่ีนาได้                                          
พร้อมกันนี้ มีพระราชดำารัสให้สมาชิก
แข่งขันกับตัวเอง เพื่อให้การดำาเนินงานดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป...”



ทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหวา่งมลูนธิชิยัพฒันา โดยศนูยพ์ฒันาพนัธุพ์ชื                                              
จักรพันธ์เพ็ญศิริและมณฑลทหารบกที่ ๒๖          
จัดทำาข้ึนเมื่อปี ๒๕๕๙ สนองพระราชประสงค์
ที่จะให้ส่งเสริมและพัฒนากำาลังพลของกองทัพ 
ให้มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักท่ีมี
คณุภาพและปลอดสารพิษไวบ้รโิภคลดรายจ่ายใน          
ครัวเรือน หากเหลือจำาหน่ายสามารถส่งขาย
เป็นรายได้เสริมอีกทาง รวมท้ังเป็นแบบอย่าง
การทำาเกษตรพอเพียงให้แก่ผู้สนใจและชุมชน                                                  
ใกล้เคียง 
 โอกาสน้ี พระราชทานเมล็ดพันธ์ุผัก        
ไกพ่ืน้เมอืง และไกก่ระดูกดำา เพือ่เพาะขยายพันธุ ์                                                  
ต่อไป พร้อมท้ังทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา 
จำานวน ๙,๐๐๐ ตัว ลงสระน้ำาภายในค่ายฯ
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเปิด “ซแรย์          
อทิตยา” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำาอำาปึล 
ตำาบลเทนมีย์ อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์                     
 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าทูลละอองพระบาท           
รับเสด็จ 
 ซแรย ์อทติยา เดมิช่ือ “โครงการพเิศษ 
จงัหวัดสุรินทร์” ซ่ึง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า                                   
อทิตยาทรกิติคุณ มีพระดำาริให้จัดตั้งข้ึนภายใต้
โครงการเกษตรอทิตยาทร ต่อมา ได้ประทาน
ชื่อเป็นภาษาเขมรท้องถิ่นว่า “ซแรย์ อทิตยา” 
แปลว่า “นาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจา้อทติยาทรกติคิณุ” พรอ้มประทานสญัลกัษณ์
ประจำาโครงการฯ มีรูปแบบเป็น ตัวอักษร “อ”             
สีม่วงล้อมรอบด้วยลายกนกและรวงข้าว                                       
สีทองเป็นรูปหยดน้ำา แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาการเกษตรให้รุ่งเรือง หยดน้ำา แสดงถึง                                                 
ความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนน้ำา
พระทัยท่ีหยดลงบนผืนดินนั้นให้เจริญงอกงาม 
ซึ่งแสดงถึงพระปณิธานท่ีทรงมุ่งมั่นพัฒนา   
การเกษตรของไทยให้กา้วล้ำานำาสมยัจากรูปแบบ
ที่เคยเป็นมา 
 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้เกษตรกรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค                                                   
เพศเมีย พันธุ์โกเบวากิว อายุ ๑ ปี ๒ เดือน 
กระบือเพศเมีย ๒ ตัว ลูกโคเพศผู้ ๑ ตัว                                                         

 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำาเนินงาน
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาทุ่งใหญ่ ตำาบลหนองโดน 
ซึ่ งกรมชลประทานดำาเนินการสนองพระราชดำาริ                   
ในการแกไ้ขปญัหาน้ำาทว่ม-น้ำาแลง้ใหก้บัราษฎรในอำาเภอ        
ลำาปลายมาศ นอกจากน้ี ยังได้ขุดลอกคลองรับน้ำาและ
ระบบส่งน้ำาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
หอมมะล ิ๑๐๕ พระราชทาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” และพ้ืนท่ี
การเกษตรของราษฎรในพ้ืนท่ีข้างเคียง 
 โอกาสน้ี ทรงปล่อยปลาตะเพียนและปลานิล             
จำานวน ๓๐๐,๐๖๓ ตัว เพื่อขยายพันธุ์ปลาน้ำาจืด            
ให้เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านสำาหรับราษฎรในพ้ืนท่ี
 ในการน้ี นายโสภณ ธรรมรักษา ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กราบ
บังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานโครงการขุดลอก                          
อ่างเก็บน้ำาทุ่ ง ใหญ่และจะขุดคลองเส้น ใหม่จาก                                                        
อ่ า ง เก็ บน้ำ าบ้ านกระนั ง  นำ ามา เติ มอ่ า ง เก็ บน้ำ า                    
บ้านปรือและขุดคลองเชื่อมต่อมาที่อ่างเก็บน้ำาทุ่งใหญ่  
ซึ่งกรมชลประทานได้ดำาเนินการสำารวจและออกแบบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังทรงเย่ียมราษฎรและ           
กลุ่มผู้ใช้น้ำา 
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า 
 ๑. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำา 
ตัง้แตต่น้น้ำาจนถงึปลายน้ำา แบง่พืน้ทีช่ว่ยกนับำารุงรักษา
คลองส่งน้ำาให้สะอาด เพื่อให้สามารถส่งน้ำาไปยังพื้นที่
การเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง
 ๒. ให้นำาต้นไม้มาปลูกโดยรอบพ้ืนท่ี เพ่ือความ
สวยงามร่มร่ืน โดยให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มช่วยกันดูแลรดน้ำา 
 ๓. ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำาบ้านแท่นพระ ตำาบล              
หนองคู อำาเภอลำาปลายมาศ ทดแทนอาคารบังคับ
น้ำาเดิมท่ีชำารุดเสียหาย เม่ือปี ๒๕๕๘ เพื่อช่วยกั้นน้ำา 
ระบายน้ำา และกักเก็บน้ำาเพื่อผลิตน้ำาประปาให้ราษฎร
ในพ้ืนที่เทศบาลตำาบลลำาปลายมาศและตำาบลหนองคู                                                         
ให้มีน้ำาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและมีน้ำาเพียงพอสำาหรับ
พืน้ทีก่ารเกษตร ตามคำากราบบงัคมทลูขอพระราชทาน
ของนายสมชาย คอประเสริฐศักด์ิ นายอำาเภอ                 
ลำาปลายมาศ
 ต่อมา เสด็จฯ ไปมณฑลทหารบกที่ ๒๖                                                       
ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงติดตามความก้าวหน้ากิจกรรม                                                                    
การปลูกผักปลอดสารพิษของกำาลังพลในโครงการ                                                                            
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อายุ ๓ เดือน เพ่ือใช้ในโรงเรียนชาวนา ภายใต้โครงการฯ                                          
เพื่ อ เ ป็นแหล่ งถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เ ทค โน โลยี และ
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย โดยน้อมนำา
แนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน 
เร่ือง “บริการรวมท่ีจุดเดียว” หรือ “One Stop Service”                                                                     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           
บรมนาถบพิตร มาดำาเนินงานเน้นการพัฒนาเกษตรกร            
รุน่เกา่ ผลติเกษตรกรรุน่ใหม ่ใหเ้ปน็ Smart Farmer ปัจจุบัน
มีเกษตรกรเยาวชนผ่านการฝึกอบรมระยะส้ัน จำานวน ๖ รุ่น 
รวม ๒๙๕ คน ทอดพระเนตรนิทรรศการฐานการเรียนรู้               
ทั้ง ๖ ฐาน ได้แก่ ความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม                                                                       
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ทรัพยากรดิน การรักษาดินและ
การฟ้ืนฟูดินด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูกต้นปอเทือง                                                                              
ระบบนเิวศแปลงนา การปอ้งกนักำาจดัโรคดว้ยพชืสมุนไพรตาม
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และประโยชนข์องแมลงศตัรขู้าวตามความ
สมดุลของระบบนิเวศ การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ                                                         
โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ ๑๐๕ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรูป
ขา้วเพิม่คุณคา่สารอาหารและเพิม่มลูคา่เศรษฐศาสตรส์ำาหรับ
ชาวนาไทย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เสดจ็พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มและตดิตามผลการดำาเนนิงาน
ของกลุม่ผู้ผลติพันธุข์า้วหอมมะล ิ๑๐๕ พระราชทาน “เพือ่น
ช่วยเพื่อน” จังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในโครงการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
จำานวน ๘๙๒ ตัน รวม ๙๐๐ กิโลกรัม แก่ราษฎรท่ีประสบ
ภยัแลง้และอุทกภยั ใน ๑๑ อำาเภอของจงัหวัดสรุนิทร์ จงัหวดั
ศรีสะเกษและจังหวัดบุรีรัมย์ 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อำาเภอศีขรภูมิ ซึ่งเป็น
โครงการในพระราชดำารทิีม่พีระราชประสงคจ์ะใหต้ำาบลระแงง 
มพีืน้ท่ีสำาหรับปลกูผลไมไ้ว้รบัประทานและเปน็การสรา้งความ
สามัคคีให้กับราษฎร 
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 “...ให้ทำาแปลงทดลองปลูกพันธ์ุพืชอาหารสัตว์  เพ่ือ
นำามาเป็นอาหารเล้ียงสัตว์ในพ้ืนท่ีโครงการซแรย์ อทิตยา...”

 พร้ อม ท้ั งทรงป ล่อยปลานิ ล
จิตรลดา จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ลงใน
สระน้ำาสาธารณะ เพ่ือขยายพันธุ์และเป็น
อาหารให้ราษฎรในตำาบลระแงงต่อไป
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโครงการผลิต    
กิง่พนัธุไ์มผ้ลพระราชทานโดยชุมชน “เพือ่น
ช่วยเพื่อน” ตำาบลระแงง ซึ่งนายวิเชียร 
บริบาล กำานันตำาบลระแงง ได้ปลูกไม้ผล
หลากหลายชนิดไว้ จำานวน ๑๒ ไร่ ตั้งแต่
ปี ๒๕๔๕ เช่น ขนุน มะม่วง กระท้อน และ
มะยงชิด ต่อมา ปี ๒๕๖๐ ได้ติดต่อมูลนิธิ
ชยัพฒันา เพือ่ขอทำางานสนองพระราชดำาริ 
ด้วยการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลจากต้นพันธุ์ท่ีมี
อยูแ่ลว้ โดยสง่บตุรชายไปฝกึงานขยายพนัธุ์
ไมผ้ลทีศ่นูยพ์ฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิ
จังหวัดสระบุรี ขณะนี้เริ่มได้ผลผลิตแล้ว                                         
รวมท้ังไม้ผลอ่ืน ๆ ในสวนด้วย เพ่ือให้
ชมุชนมส่ีวนรว่มขบัเคลือ่นการผลติกิง่พันธุ์
ไม้ผลพระราชทานและเพ่ือเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนา รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน
 จากนัน้ เสดจ็ฯ ไปพืน้ทีก่ลุม่ผู้ผลติ                    
ไก่พื้นบ้านพระราชทาน “เพื่อนช่วย
เพ่ือน” บ้านขอนแก่น ตำาบลหนองฮะ                                       
อำาเภอสำาโรงทาบ ทรงติดตามการดำาเนิน
งานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน รวมท้ังไก่พ้ืนบ้านและเป็ดไข่                                    
พระราชทาน เพื่ อสำ า รอง ไ ว้สำ าหรับ
พระราชทานให้กับราษฎรท่ีมีความเดือดร้อน
ต่อไป 
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรแปลง
ทดสอบพันธ์ุข้าว ซ่ึงทำานาอย่างประณีตเพ่ือ
ให้ได้ข้าวดีมีคุณภาพ พร้อมทรงเย่ียมสมาชิก
และลูกหลาน ซ่ึงเป็นความหวังสืบทอด
ทำาการเกษตรในรุ่นต่อ ๆ ไป                                          
 ในการนี้ พระราชทานหญ้าแก่                                                                    
ก ร ะบื อพ ร ะ ร า ชท านจ า ก โ ร ง เ รี ย น                                                                 
กาสรกสิวิทย์ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด                                                                        
สระแกว้ จำานวน ๑ คู ่ซึง่ได้คลอดลกูออกมา                                               
เพิ่มอีก ๑ ตัว

๑๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ



๑๖

ข่า
วพ

ระ
รา

ชก
รณ

ียก
ิจ

 ตอ่มา เสดจ็ฯ ไปทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานของกลุม่                                                               
ผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
ตำาบลเกาะแก้ว ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม           
ปี ๒๕๕๙ มีสมาชิก ๖๒ ราย 
 โอกาสน้ี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ราษฎรท่ีเข้า
รว่มโครงการฯ เฝา้ทลูละอองพระบาท พรอ้มมพีระราชปฏสินัถาร 
ดว้ยทรงตระหนกัวา่การผลติพนัธุข์า้วทีด่มีีคณุภาพ เป็นเรือ่งท่ีตอ้ง
ใช้ความมานะอดทนและต้องมีความละเอียดประณีตในการผลิต       
ทกุขัน้ตอน และทรงรบัฟังรายงานจากสำานักงานเทคโนโลยอีวกาศ  
และภมูสิารสนเทศทีเ่ข้ามาสนับสนนุการดำาเนนิงานของกลุม่ โดย
ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเลือกกลุ่ม
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทานกลุ่มนี้ เป็นพื้นที่
ต้นแบบขยายผลไปสู่กลุ่มอื่น ๆ  โดยมีแผนพัฒนาระบบ GMIS ใน
รูปแบบ Application บนมอืถือ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละสมาชิกกลุม่ฯ                                                         
สามารถรายงานผลการเพาะปลูก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์และวางแผนการเพาะปลูกใน
อนาคต โดยจะเริ่มใช้รายงานผลในฤดูกาลเพาะปลูก ปี ๒๕๖๑
 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 “...อยากให้มีการส่งเสริมการปลูกพันธ์ุไม้ผลและไม้
ใชส้อยบรเิวณพืน้ทีอ่า่งเกบ็น้ำาบา้นเกาะแกว้ โดยเนน้ใหช้าวบา้น
มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษา...”
 โอกาสนี ้ทรงปลกูตน้มะมว่งมหาชนก จากโครงการผลติ
ก่ิงพันธ์ุไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก พร้อมท้ัง
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 จากน้ัน เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จงัหวดัสรุนิทร ์ทรงตดิตามการดำาเนนิงานตา่ง ๆ  ทีม่ลูนิิธชิยัพฒันา                                                                
โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริและหน่วยงานต่าง ๆ 
สนองพระราชดำาริเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎร

 โอกาสนี้ พระราชทานของ        
ทีร่ะลกึ เพือ่เปน็ขวญักำาลงัใจแกส่มาชกิ
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
บ้านกันโจรง อำาเภอจอมพระ จำานวน 
๒๔ คน ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผ่านเกณฑ์                                          
ท้ังกลุ่ม พร้อมมีพระราชปฏิสันถาร
กับราษฎร ๔ หมู่บ้าน ที่ เข้าร่วม           
โครงการฯ โดยทรงชื่นชมถึงผลสำาเร็จ 
แสดงใหเ้หน็วา่มกีารชว่ยเหลอืกนัอยา่ง 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน ซ่ึงนอกจากจะทำาให้
มีพันธุ์ข้าวดีไว้เพาะปลูกแล้ว ยังช่วย
สร้างรายได้ ซึ่งควรจะรักษามาตรฐาน
ท่ีดี สื บต่ อยั ง รุ่ นต่ อ ไป  พร้ อมทั้ ง               
ทอดพระเนตรผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
ของบ้านกุง บ้านโคกไทรงามและบ้าน
โคกไทร ที่ส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหม
ย้อมสีธรรมชาติ หลังจากว่างเว้นการ
ทำานา เพ่ือนำาไปจำาหน่ายในงานต่าง ๆ                                
ได้ต่อเนื่อง ทรงชื่นชมผลงาน และทรง
พระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มให้
นำาผา้ไหมยอ้มสธีรรมชาตไิปจำาหนา่ยที่
ร้านภูฟ้า 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน             
บา้นหว้ยตง ตำาบลกรงุชิง อำาเภอนบพติำา จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนฯ ทรงปลูก
ต้นประและทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงานและ
โครงการตามพระราชดำาริ ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียน                                                              
การสอนวิชาภาษาไทยและโครงการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตไม้ผล
และถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียน นอกจากนี้ ทางศูนย์การเรียนฯ                                                                 
ไดด้ำาเนนิงานโครงการตามพระราชดำาร ิเพือ่พัฒนาเดก็และเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครบทั้ง ๘ โครงการ เช่น 
โครงการฝึกอาชีพ ได้ให้ความรู้และฝึกทักษะการทำาไม้กวาด                                                                       
ดอกหญ้าแก่นักเรียน เพื่อให้มีความรู้และพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพเสริม โครงการสหกรณ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย ความรู้เก่ียวกับการออมและการทำา               
ร้านค้าสหกรณ์  ตลอดจนทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรยีน ไดแ้ก ่การสาธติการเรยีนการสอน ศาลาไอโอดนี การฝกึ
อาชพีนกัเรยีน หอ้งพยาบาล โรงอาหาร กจิกรรมสหกรณน์กัเรยีน
และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
 จากน้ัน เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดโดยได้รับ
การสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทรงเย่ียม
หน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่ 
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ แก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ 
รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรุปความว่า
 ๑. กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่ของโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวนั ขอใหน้ำาไขไ่ก่ทีผ่ลติได้ สนบัสนนุการบรโิภคของ
นักเรียนให้เพียงพอและครบถ้วนทุกคนเป็นเบื้องต้นก่อน 
 ๒. ขอให้หนว่ยงานหลกัทีส่นบัสนนุการกอ่สร้างอาคาร               

ส่ิงปลกูสรา้ง และหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
พิจารณาการจัดทำาคู่มือการดูแลซ่อม
บำารุงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการบำารุงรักษา
ส่ิงก่อสร้างน้ัน ๆ 
 ๓ .  ข อ ใ ห้ พิ จ า รณ า ก า ร
พัฒนาที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแลของ
มูลนิ ธิชัยพัฒนา สำาหรับการปลูก
มะพร้าว ประเภทค้ันกะทิ เพราะ
ปจัจบุนัตลาดมคีวามตอ้งการมะพรา้ว
ประเภทนี้มาก รวมท้ังขอให้ส่งเสริม  
การปลูกถ่ัวพร้าด้วย
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
ตำาบลหนิตก อำาเภอรอ่นพบิลูย ์จงัหวดั
นครศรธีรรมราช ทรงรบัฟังการบรรยาย
สรุปผลการดำาเนินงานและโครงการ
ตามพระราชดำาริ ตามแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดารอย่างต่อเน่ือง 
 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรการ
ทำาเครื่องเงินของกลุ่มพัฒนาอาชีพ
บ้านเขาวัง เช่น กำาไลมือ สร้อยคอ 
แหวน และต่างหู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ถมเงินที่จะส่งไปจำาหน่ายยังร้านภูฟ้า
ในเดือนมิถุนายนน้ี และในปี ๒๕๖๑                                             
โรงเรียนฯ จะจัดทำาแผนการเรียนการสอน                                             
ถักเครื่องเงินทำาเป็นสร้อยข้อมือและ
สร้อยคอส่ีเสาแก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ และปีท่ี ๕ เพ่ือ
เป็นทั กษะ ในการประกอบอาชีพ                                      
ต่อไป 
 จากนัน้ ทรงเยีย่มหนว่ยแพทย ์                                       
พระราชทานและราษฎรในพื้นที่                                                            

๑๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ
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 ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ แก่         
นายบุญชอบ หอมเกษร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
ชลประทาน สำานกังานชลประทานที ่๑๕ กรมชลประทาน 
และผู้แทนสำานักงาน กปร. สรุปความว่า
 “...ขอให้พิจารณาจัดหาน้ำาสำาหรับบริโภคให้
แก่ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง 
อำาเภอนบพติำา จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยดำาเนนิการ
ก่อสร้างถังเก็บน้ำาฝนในลักษณะเช่นเดียวกับที่โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำาเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช...”
 ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ ๕ บ้านหลังอ้ายหมี 
ตำาบลวังอ่าง อำาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทรงเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนฯ 
ทรงปลูกต้นทุเรียนเทศ ทรงเปิดอาคารเรียนบีทีเอส 
กรุ๊ป และทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำาเนินงาน
และโครงการตามพระราชดำาริ ตลอดจนทอดพระเนตร
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การสาธิตการเรียน
การสอน โรงอาหาร กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียน
โดยกลุ่มแม่บ้านและปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การทำา                   
น้ำาพริกใบทำามัง แยมกล้วย น้ำายาล้างจาน สบู่เหลว 
สบู่ก้อน การจักสานไม้ไผ่เป็นตะกร้า ไม้กวาดดอกหญ้า
และเสื่อกระจูด เพื่อไว้ใช้ภายในครัวเรือนหรือจำาหน่าย
ในพื้นที่เป็นรายได้เสริมและกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ                 

 ในการนี้ ทรงรับฟังการกราบบังคม                                                                                 
ทูลรายงานของกลุ่มคนรักป่าต้นน้ำาบ้านหลัง
อ้ ายหมีควรปลิ ง  ซึ่ ง เป็นราษฎรที่ อาศั ย                              
อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า                                                        
ที่ ร วมกลุ่ มกันมาตั้ ง แต่ปี  ๒๕๔๕ โดยมี
คณะกรรมการหมู่ บ้ าน ร่วมกับสมาชิก ใน
พื้นที่ ๑๕๗ ครัวเรือน ประชากร ๔๖๓ คน                                                         
ตั้ งกติกาชุมชนขึ้น เพื่อที่จะอยู่ ร่วมกับป่า              
ได้อย่างยั่งยืน 
 โอกาสนี้  ทอดพระเนตรกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ทรงเย่ียมหน่วย
แพทย์พระราชทานและราษฎรในพื้นที่
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ
แก่ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. 
และนายธนติย ์หนูยิม้ ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช สรุปความว่า
 “...ตอ้งใหค้นอยูคู่ก่บัปา่ได ้ใหส้ง่เสรมิ
นำาพืชชั้นล่าง เช่น กระวาน ลิเภา พริก หวาย 
เข้าไปปลูกเสริม สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพ่ือให้
พื้นที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบของการ
จัดการป่าในพื้นท่ีอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำาริ
ที่อื่นต่อไป...”  

 



๑๙

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร       
และจังหวัดนครพนม
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม               
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผล
การดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู ตำาบลบ้านก้อง อำาเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยการนำาผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล้วยฉาบ         
เผือกฉาบ และนำาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์
สรา้งรายได ้เชน่ เขม็กลดัจากสลากกนิแบง่รฐับาล นอกจากนี ้       
มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และวิจัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูกหญ้าแฝกและการนำา
หญ้าแฝกไปทำาเป็นเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น กระเป๋า
สะพายและตะกร้าใส่ของ ซ่ึงเป็นการฝึกอาชีพและสร้าง                                                         
รายได้ให้กับนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ
ดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ตำาบลนายูง อำาเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี 
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็ก โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน สามารถเล้ียงสัตว์และผลิตพืชผักผลไม้ เช่น                                                                              
มะแฮะ กลว้ย มะละกอ ผกัไฮโดรโปนกิส ์ปลูกมะนาวในทอ่ซเีมนต์ 
นอกจากน้ี กลุ่มเคหะกิจชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมด้วย                  
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สอนการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรควบคู่กับการใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                 
เช่น การจักสานไม้ไผ่ กระเป๋าเพ้นท์เดโคพาจ การทำา

ปลาส้ม โดยนำาผลผลิตมาจำาหน่ายภายใน
สหกรณ์โรงเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรม                                        
การเรียนการสอนของโรงเรียน และ           
ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
 ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและ
ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการตาม 
พระราชดำาริฯ ในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเมืองทอง ตำาบลโนนทอง 
อำาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โรงเรียน
เริ่มใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำาหรับ
โครงการสหกรณ์ จัดกิจกรรมสหกรณ์
คุณธรรม 
 โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์                                        
พร ะ ร าชทานและหน่ ว ยทั นตกร รม
พระราชทาน 
 ในการน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                                               
ให้ รั บหญิ งอายุ  ๔๒ ปี  ที่ ป่ วย เป็ น                 
โรคธาลัสซีเมียไว้ในพระราชานุเคราะห์                                                 
และพระราชทานพระราชดำาร ิสรปุความวา่ 
 “...ให้ทางอนามัย ให้ความรู้กับ
สตรีที่เพิ่งแต่งงานให้รับประทานอาหาร
ที่มีโฟเลต เพื่อช่วยในการบำารุงเลือด ซึ่ง
จะทำาให้ทารกที่คลอดออกมามีสุขภาพ       
แข็งแรง...”
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมและติดตามผล
การดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริฯ ในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ตำาบลวิศิษฐ์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ทอดพระเนตรกิจกรรม
ด้านการศึกษา มีการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อสอนเสริม
ความรู้ในสาระการเรียนรู้กลุ่มต่าง ๆ รวมท้ังจัดส่งครู
ตำารวจตระเวนชายแดน ไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
นำามาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ด้านกิจกรรมสหกรณ์ ส่ง
เสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานกิจการร้านค้า                   
สหกรณ์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการจัดทำาบัญชี  
การวางแผนในการใช้จ่าย นอกจากน้ี สำานักงานเกษตร
จงัหวดับงึกาฬ รว่มกบัวทิยาลยัเทคนคิบงึกาฬ สอนการ
สานตะกรา้จากเชอืกมดัฟางแกน่กัเรยีนและกลุม่แมบ่า้น
ในชมุชน  สว่นโครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตเิเละ
สิ่งเเวดล้อม ทางสำานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
ร่วมกับกลุ่มสมุนไพรชาวบ้าน ส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพร
ท้องถิ่น นำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ลูกประคบ
สมุนไพร ขี้ผึ้ง เสลดพังพอน
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ สรุปความว่า
 ๑. ให้สำานักงานกปร. และกรมชลประทาน 
ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงสระเก็บน้ำาภายในบริเวณ
โรงเรียน พร้อมทำาอาคารรับน้ำาและอาคารระบายน้ำา 
เพื่อเป็นแหล่งน้ำาให้แก่พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน  
 ๒. ให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำา                                                                
ให้ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชุมชน               
ใต้ร่มพระบารมี อำาเภอคำาชะอี จังหวัดมุกดาหาร และ
ราษฎรบรเิวณใกลเ้คยีงใหม้นี้ำาสนบัสนนุกจิกรรมภายใน
โรงเรียน การเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมและติดตาม                                                           
ผลการดำ า เนินงาน โครงการตามพระราชดำ า ริ ฯ                                                           
ในศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี 
ธนาคารอาคารสงเคราะหอ์ปุถมัภ ์อำาเภอคำาชะอ ีจังหวดั
มุกดาหาร 

 โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเรียนขนาด                     
๘ ห้องเรียน ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สนับสนุนงบประมาณจัดสร้าง 
 ในการน้ี ได้พระราชทานพระราชดำาริ 
สรุปความว่า 
 ๑ .  ใ ห้ สำ า นั ก ง าน  กปร .  แล ะ
กรมชลประทานให้ความช่วยเหลือปรับปรุง
คุณภาพน้ำาจากบ่อบาดาลภายในโรงเรียนและ
น้ำาที่นำามาใช้จากอ่างเก็บน้ำาหนองแคน เพื่อใช้ 
ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของศูนย์
การเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนใตร้ม่พระบารมี
ซึ่งประสบปัญหาขาดน้ำาในช่วงหน้าแล้ง
 ๒. ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่อง
ที่ดินทำากินของราษฎรชุมชนบ้านโนนป่าก่อ           
ตลอดจนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสัตว์ป่า 
 ๓. ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ และหน่วยงานที่                                               
เกี่ยวข้อง พิจารณาวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินซึ่ งมีอยู่อย่างจำากัด โดยการส่งเสริม                        
การพัฒนาด้านอาชีพ เช่น การจักสาน การ                                                                                   
หัตถกรรม และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ส่งจำาหน่าย                                                                
ร้านภูฟ้า ตลอดจนการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เช่น 
การเล้ียงเป็ด ไก่ ปลาขนาดเล็ก และส่งเสริมให้นำา
ไม้ผลมาปลูกไว้ที่พื้นที่หัวไร่ปลายนา ปลูกผัก
สวนครวั ซึง่จะชว่ยใหม้รีายไดเ้พิม่ข้ึน ตามแนว
พระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการ
เรียนการสอนและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
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วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำาเนิน
งานโครงการตามพระราชดำาริฯ ในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนชูทิศวิทยา ตำาบลหนองเทา อำาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยของนักเรียน 
บรรเลงเพลงโหมโรง “บูเซ็นซ๊อก” เป็นกิจกรรมที่ใช้สำาหรับ
สอนนักเรียนที่มีความสนใจการเล่นดนตรีไทย เช่น ระนาด 
และอังกะลุง ด้านการฝึกอาชีพท่ีใช้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มีปราชญ์ชาวบ้าน  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณ
ชายแดนมกุดาหาร วทิยาลยัเทคนคินครพนมและอาชวีศกึษา
จังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การ
ทำาไม้กวาดดอกหญ้า จักสานไม้ไผ่ และการจัดทำาโครงการ
เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน สอนการทำาเกษตรที่ย่ังยืน โดย
มีการเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกมะละกอ กล้วยน้ำาว้า ลิ้นจี่                 
การปลูกพืชผักสวนครัว การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ                                               
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และการเล้ียงสุกร ทั้งนี้ ได้
ดำาเนินการโครงการโดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากสมเด็จ                           
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นทุนในการ
จัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งทอด
พระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนและทรงเยี่ยมราษฎร         
ในพื้นที่
 จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมและติดตามผลการ
ดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ในโรงเรียนตำารวจ  
ตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำาบลนาทม อำาเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ทอดพระเนตรกิจกรรมที่ดำาเนินงานตาม
โครงการพระราชดำาริฯ ประสบผลสำาเร็จครบท้ังหมด ทำาให้
ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมวิธีปฏิบัติที่ดีการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 โอกาสน้ี ทอดพระเนตรโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกิจกรรม
ปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ประมง โดย
นำาสารไอโอดีนไปผสมกับอาหารสัตว์
รวมทั้งผสมน้ำาฉีดพ่นพืชผัก ผลผลิตท่ีได้
เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน 
ทำาให้ไม่มีภาวะโรคขาดสารไอโอดีนตาม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนอย่าง
ย่ังยืนด้วยระบบห่วงโซ่อาหาร โครงการ
ฝึกอาชีพ มีวิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัย
นครพนม เข้ามาอบรมงานออกแบบภาพ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสกรีน
ภาพลงบนวัตถุ รวมทั้งซ่อมจักรยาน เป็น
โครงการระยะสั้น ๑ เดือน ให้นักเรียนมี
ทักษะนำาไปประกอบอาชีพ ส่วนวิทยาลัย
เทคนิคบ้านแพง ฝึกอาชีพทำาดอกไม้จันทน์
จากไม้กันเกราและมีปราชญ์ชาวบ้านสอน
การทอเสื่อกกและการปลูกหญ้าแฝก
 ใ น ก า ร นี้  ไ ด้ พ ร ะ ร า ช ท า น               
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
 “...ให้สำานักงาน กปร. และ
กรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาก่อสร้าง
สถานีสูบน้ำาขนาดเล็ก สูบน้ำาจากห้วยโสกซัน 
พร้อมระบบกรองน้ำาประปา เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนอย่างเพียง
พอ...”
 พร้อมท้ังเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่ 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเคล่ือนท่ี
 ในช่ือชุด “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้�า”
เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ์ 

๒๔

บท
คว

าม
เฉ

ลิม
พ
ระ

เก
ียร

ติ



  ด้ วย สมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ร าลงกรณ                     
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เ พ่ือ                    
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช                                                                
บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ งได้พระราชทานเครื่องสักการะ                                   
แก่ พสกนิ ก รที่ ม าถว ายสั กก า ร ะพระบรมราชานุ ส รณ์                                                
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นประจำาทุกวัน 
ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
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  โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                     
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า                                                           
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เพ่ือเผยแพร่                         
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องจากพระราชดำาริ ซึ่ง
สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เพ่ือเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณท่ีได้
พระราชทานแนวพระราชดำาริจนก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า ๔,๖๐๐ 
โครงการ ซึง่ปัจจบุนับรรลผุลสำาเรจ็ทีเ่ปน็รปูธรรมและเปน็ตน้แบบ               

ให้ประชาชนน้อมนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การดำาเนินชีวิต ตลอดจนเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจโครงการอันเนื่อง        
มาจากพระราชดำาริ และร่วมสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจา้                          
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙  นำาหลักคิดการทรงงานไปปรับใช้
กับการดำาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 
และประเทศชาติสืบไป 
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 ตลอดระยะเวลาแหง่การครองราชยก์วา่ ๗๐ ป ีพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี                                                         
พระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง โดย
จะเห็นได้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริมากมายท่ี
รังสรรค์ข้ึนเพื่อสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพสกนิกร                                                                            
นั้น ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านน้ำา ดิน ป่าไม้ และการดำาเนิน                        
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เพื่อให้                                                                   
ประชาชนได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพและหลักการทรงงาน                                                                      
ในด้านต่าง ๆ จึงได้พระราชทานให้จัดแสดงนิทรรศการ                                                              
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เฉลิมพระเกียรติขึ้น จำานวน ๔ ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจัดแสดง
นิทรรศการโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำา ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ทรงให้ความสำาคัญด้วยทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของ
ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังพระราชดำารัส                                                                                          
“น้ำาคือชีวิต” แนวพระราชดำาริการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำา
ตัง้แตน้่ำาแลง้ น้ำาท่วม น้ำาเสีย ซ่ึงล้วนก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนและ
ประเทศชาติ ดังน้ัน จึงนำาแนวพระราชดำาริการบริหารจัดการน้ำามา
จดัแสดงในรปูแบบนทิรรศการเปน็ครัง้แรกในชือ่ชุด “ดวงใจราษฎร ์                                                                                                                                       
ปราชญ์แห่งน้ำา” 
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 การจัดแสดงนิทรรศการ “ดวงใจราษฎร์         
ปราชญ์แห่งน้ำา” ประกอบด้วยเนื้อหา 
 ส่วนที่ ๑ พระราชดำารัสเรื่องการพัฒนา
แหล่งน้ำา ได้นำาพระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จ        
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มาจัดแสดง 
 ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาร ิแสดงใหเ้หน็ถงึระบบการบรหิาร
จัดการน้ำาอย่างครบกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำาถึง  
ปลายน้ำา โดยคำานึงถึงความเหมาะสอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมเป็นหลัก 
 สว่นที ่๓ โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขน้ำาทว่ม
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลตามแนวพระราชดำาร ิ
 สว่นที ่๔ หอ้งฉายวดีทิศันพ์ระราชกรณยีกจิ 
 ส่วนที่ ๕ มุมอ่านหนังสือ
 สว่นที ่ ๖ จัดแสดงแบบจำาลอง “ฝายชะลอน้ำา                                                                   
พอเพียงตามแนวพระราชดำาริ” และกังหันน้ำา          
ชัยพัฒนา
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 นอกจากนี ้ในช่วงการจดัแสดง                                                   
นิทรรศการฯ สำานักงาน กปร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำาหนังสือ
เผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจาก                                                                      
พระราชดำาริ หนังสือเกร็ดความรู้เก่ียวกับ                                                                                                 
การพัฒนาในแต่ละด้านมาแจกให้แก่                      
ผู้ เ ข้ า ชม นิทรรศการฯ  อี กทั้ ง ใ ห้                               
คำาปรึกษาด้านการพัฒนาตามแนว   
พระราชดำาริแก่ประชาชนที่ เข้าชม           
นิทรรศการฯ อีกด้วย
 การจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลมิพระเกยีรติในครัง้นี ้จดัข้ึนระหวา่ง        
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ซึ่ ง ได้ รั บความสนใจจาก
ประชาชนเป็นจำานวนมาก หลังจาก                                                 
ชดุนีแ้ลว้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให้
จัดแสดงในครั้งที่ ๒ ชื่อชุด “๒ กษัตริย์                                                          
นกัพฒันา” ครัง้ที ่๓ ช่ือชดุ “ดวงใจราษฎร ์                                               
ปราชญ์แห่งป่าและดิน” ครั้ง ท่ี ๔                  
ชือ่ชดุ “เศรษฐกจิพอเพยีงนำาทางชวิีต” 
และสามารถติดตามได้ในฉบับต่อไป
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี        
ได้เข้ามาทรงงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ 
โครงการแรกคือ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” คือ เด็ก
ในสมัยก่อนไม่มีอาหาร อาหารเช้ากไ็มม่ ีครโูรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดน เมือ่เดก็มาไมม่อีาหารกนิ ครกูเ็ริม่หงุขา้วทำากบัขา้วเพ่ิม
เพื่อเลี้ยงเด็ก ช่วงนี้คือเป็นช่วงที่จะทำาให้ครูกับเด็กช่วยกันปลูก
ต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ สำาหรับใช้
ในการบริโภค เพราะสมัยก่อนโรงเรียนไม่มีกองทุนอาหารกลางวัน                                           
พระองค์ได้พระราชทานเคร่ืองวัสดุทางการเกษตร ตำารวจตระเวน                                                                  
ชายแดนก็นำาเคร่ืองครัวมา เล้ียงเฉพาะม้ือกลางวัน บางโรงเรียนเล้ียง                                                                              
ได้ยังไม่เต็มสัปดาห์ บางโรงเรียนเลี้ยงได้ ๓ วัน 

น้�าพระทัยสู่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บทความโดย พลตำารวจเอก สมศักด์ิ แขวงโสภา
เรยีบเรยีงโดย นางสาววชัรนิทร์ พลภูงา
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๒

 ต่อมา พระองค์จะใช้หลักการ                         
ทรงงานของพระองค์ อะไรที่ เกิด
ปั ญหา  ก็ จ ะ แก้ ปั ญห าที่ เ กิ ด ขึ้ น                           
ต ามช่ ว ง ร ะ ย ะ เ ว ล าที่ เ กิ ด  โ ด ย
โครงการแรก ไม่มีอาหารกลางวัน
ได้เ ร่ิมมีโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร                                                    
กลางวัน เพื่อแก้ไขปัญหาสำาหรับเด็ก 
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 โครงการทีส่อง เปน็โครงการสง่เสรมิคณุภาพการศกึษา 
เพราะคุณภาพการศึกษาก็ต้องมีการวัดผล ในปี ๒๕๒๖ พระองค์เสดจ็ฯ 
ไปทรงเย่ียมราษฎร ทรงทราบว่าการศกึษาบางวชิา เชน่ ภาษาไทย               
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนอ่อน จึงเร่ิมมีการดูแลโดยให้วิทยาลัยครู 
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฎ) ช่วยอบรมครูให้มีความรู้เพื่อ
มาสอนเด็ก 
 โครงการท่ีสาม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โรงเรียนท่ีพระองค์เคยเสด็จฯ ไปทรงเย่ียม                                                                             
ปรากฏว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นถนนลูกรัง เส้นทาง        
ไม่สะดวก ไม่ได้ลาดยาง แต่ ๒ ปีถัดมา พระองค์เสด็จฯ ไป                          
อีกคร้ังปรากฏว่าการเดินทางสะดวกทำาทางลูกรังบดอัด ลาดยางก็
มี แต่ปรากฎว่าป่าหมด เพราะป่าถูกทำาลาย ปี ๒๕๓๐ พระองค์           
มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝัง                                                                 
ทั้งครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันอนุรักษ์ ต่อมา
ปัญหาก็คลี่คลาย 
 โครงการที่สี่ โครงการในพระราชานุเคราะห์และ
ทุนพระราชทาน ในปี ๒๕๓๑ เนื่องจากผู้ปกครองเด็ก
ยากจน พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                                       
ส่งเรียนหนังสือต่อ เมื่อจบประถมศึกษาปีที่ ๖ จะไปเรียนต่อ                          
ก็ไม่มีเงิน พระองค์ได้พระราชทานทุนให้ แต่มีเด็ก บางส่วน
เรียนไม่ได้เพราะสติปัญญาไม่ดี เม่ือไม่ได้เรียนแล้ว พระองค์ทรง
กำาหนดเป็นโครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่นกัเรยีน คอื จบประถมศกึษา                                                                                  
ปีท่ี ๖ ทรงมอบหมายตำารวจตระเวนชายแดนในแต่ละภาค (มี ๔ ภาค 
แบง่เป็นภาค ๑, ๒, ๓, ๔ ) ศนูย์การฝึกอาชีพนกัเรยีนเกา่ตำารวจ                                                               
ตระเวนชายแดนเปน็โครงการฝกึอาชีพ ใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนดว้ย 
และก็ฝึกต่อให้กับนักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่ ๖ เช่น ตัดผม 
ซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมรถจักรยาน โดยจะมีครูอาชีวะมาสอน 

 ปี ๒๕๓๓ มีปัญหาเก่ียวกับ                                            
เรื่องขาดสารอาหารไอโอดีน เกิด
โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดนี คอื 
เป็นโรคคอพอก พระองค์พระราชทาน                                       
เกลือไอโอดีน และทรงสอนให้เข้าใจว่า               
จะต้องใช้กี่หยด น้ำาเท่าไหร่  
 ปี  ๒๕๓๔ เป็น โครงการ          
ส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีให้เด็กมาบรรยาย 
มีการประชุม เพ่ือให้รู้จักการประชุม     
รู้หลักการมีส่วนร่วม รู้จักการขายของ             
การเงิน สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ทาง  
การเกษตร จะเป็นผัก ถั่วก็นำาไปขาย
ให้กับสหกรณ์ นำาเงินเข้าสหกรณ์       
จะครบวงจร สหกรณ์ส่งให้โรงครัว                                          
ทำาอาหาร โดยสหกรณ์จะไปขายให้                                       
โรงครวัอกีท ีเงนิกเ็ขา้สหกรณเ์ขา้ระบบ                                           
รับจ่าย เป็นการสอนไปด้วย
 ปี  ๒๕๓๙ เป็น โครงการ                         
ส่งเสริมการโภชนาการและสุขภาพ                                                           
อนามัยแม่และเด็ก เข้าไปดูแลต้ังแต่มี                                                             
ครรภ์ว่าอาหารไม่พอ ไม่ถูกสุขลักษณะก็            
แนะนำาเรื่องอาหารโภชนาการซึ่งเป็น
โครงการในโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน จะมีโครงการท่ีอยู่ในส่วน
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา                                                      
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนปริยัติธรรม                                                    
ได้พระราชทานให้ทำาด้วย
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 เวลาพระองค์เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน                                                                                                               
มีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จ พระองค์มีหน่วยแพทย์
พระราชทานและหน่วยทนัตกรรมพระราชทานใหแ้กป่ระชาชน 
มีเด็กบางคนป่วยหนัก พระองค์ทรงมอบหมายให้กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยด์แูลและพระราชทาน
เงินเป็นค่ายานพาหนะ เมื่อจะต้องส่งเข้ากรุงเทพฯ แต่ถ้า
ป่วยไม่มากสามารถรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ พระองค์ก็จะ
พระราชทานความช่วยเหลือ
 สมัยที่ผมเป็นผู้บังคับหมวดและลาดตระเวนที่             
อำาเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปลาดตระเวนเจอชาวบา้น ชาวบา้น                                                                    
ร้องทุกข์ว่าลูกหลานอายุเข้าเกณฑ์แล้ว ไม่สามารถจะไป
โรงเรียนได้ เพราะมีลำาธารใหญ่ ฤดูฝน ฝนตกหนัก เด็กข้าม
ไม่ได้ ก็อยากจะตั้งโรงเรียน ผมจึงรับข้อมูลมา ๕๐ คน ไม่ได้
เรียนหนังสือ 
 จากทีผ่มไดไ้ปอบรมตา่ง ๆ  เชน่ โดดรม่ มนัีกวชิาการ
เข้ามาอธิบายให้ฟังว่ามีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน                                                                       
มีชุดพัฒนา มีศูนย์พัฒนา สามารถเข้าถึงประชาชนแบบท่ี
ฝร่ังสอน เมื่อไปผมก็รู้จักโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
จากที่ได้มีการอธิบายในห้องเรียน เมื่อลงไปปฏิบัติการใน
พื้นที่ก็รู้แล้วว่ามีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ซึ่งหมวด
ตำารวจตระเวนชายแดนก็จะตอ้งดแูล เข้าไปพบกไ็ดข้อ้มลูจาก                                               
โต๊ะยีมะ ที่ตำาบลปะแต อำาเภอยะหา จังหวัดยะลา โรงเรียน
บ้านสะปอง แต่เนื่องจากว่าพอสร้างเสร็จเรียบร้อย คือ                                                       
ตอนผมเป็นผู้หมวดก็เสนอกองกำากับ ตอนเป็นผู้กำากับ                                                                 
กองร้อยก็อนุมัติให้จัดต้ังเป็นโรงเรียน ผมก็สร้างเอง และโรงเรียนน้ี                                                                   
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานเงิน
ให้ ๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๑๔ เป็นงานแรกที่ผมเป็น                   
ผู้หมวดตำารวจตระเวนชายแดน ที่ได้ทำางานในพื้นที่ภาคใต้                                                                     
คือ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ตั้งขึ้นปี ๒๔๙๖ ถึง 
๒๔๙๙ อกีสามปีตอ่มา สรา้งโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน                                                                              
ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย เรียกว่าโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบำารุงที่ ๑ สาเหตุที่สร้างคือ ชุดลาดตระเวน

ของตำ ารวจตระเวนชายแดนหรือ
ตำารวจพลร่ม เข้าไปลาดตระเวนแล้ว
สื่อสารกับชาวบ้านไม่ได้ กับผู้ใหญ่ก็
พูดไม่ได้เพราะเป็นชาวเขา ชาวเขาเอง
ก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะถ้าเป็นคนละ                                                 
ชนเผ่าก็พูดสื่อสารกันไม่ได้ ตำารวจ
ตระเวนชายแดนก็ไปนำาเด็กมาเรียน
สอนพูดสอนเขียน ก, ข แล้วก็รายงาน
ใหห้นว่ยเหนอืทราบ หนว่ยเหนอืเมือ่รบั                                      
รายงานแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ให้
จัดตั้งโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน                                                
สาเหตุมาจากผู้น้อย โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเป็นผลงานของ              
ผู้น้อย ท่ีเข้าไปส่ือสารเมื่อพูดกับเด็ก
เข้าใจ เด็กก็เป็นล่ามแปลให้พ่อแม่ฟัง                                     
ไม่ได้ เกิดจากผู้ ใหญ่ ส่วนใหญ่แล้ว
โครงการจะเ กิดจากด้านบนลงไป                  
ในส่ วนนี้ี้ เ กิ ดจากด้ านล่ า งขึ้ นมา                          
พ ร ะ บ า ท สม เ ด็จ พ ร ะ ป ร มิน ท ร                                           
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                  
พ ร ะ ร า ช ท า น เ งิ น  ที่ เ รี ย ก ว่ า                         
โ ร ง เ รี ยน เจ้ า พ่ อหลวงอุ ปถั ม ภ์ มี                     
๑๐ โรงเรียน พระราชทานเงินให้ 
๓๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๐๖ แตโ่รงเรยีน                                                             
มีมาต้ังแต่ปี ๒๕๐๒ มีการจัดสร้างโรงเรียน
แรกอยูท่ีอ่ำาเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่                                                                                               
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ตอนน้ีมี ๑๐ โรงเรียน มอบโอนให้สำานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ                                                                                                                     
๗ โรงเรียน เหลือโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์อยู่ ๓ โรงเรียนเจ้าพ่อ
หลวงอุปถัมภ์ ๒ ท่ีบ้านหนองหอย ตำาบลโป่งแยง อำาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ที่ บ้านหินแตก ตำาบล                            
แม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ ๔ ที่บ้านหัวแม่คำา ตำาบลแม่สลองใน อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย เมื่อมีเงินพระราชทานจะมีพระนามท่านมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน 
หรือจะเป็นเงินที่หน่วยงานหรือองค์กรบริจาคทูลเกล้าฯ ถวายเงินก็จะ
เป็นชื่อโรงเรียน หากเป็นเงินส่วนพระองค์ก็จะเป็นชื่อพระองค์ และหาก
เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
จะเป็นเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ หากเป็นเงินที่พระราชทานจะไม่มีคำาว่า                      
ตำารวจตระเวนชายแดน และหากเป็นเงินหน่วยงาน/องค์กรบริจาค                                                                          
จะมีคำาว่าตำารวจตระเวนชายแดน

ส่ิงท่ีภาคภูมิใจ
 ความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานให้คนรุ่นหลังได้รับทราบถึง                                                                             
พระมหากรุณาธิคุณ เรื่องที่ผมว่าสำาคัญมาก ๆ นอกเหนือจาก                             
พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อตำารวจตระเวนชายแดน “ทรงมีความมุ่งมั่น                               
มุ่งหมาย ท่ีจะทรงทำาอะไรก็จะทำาให้สำาเร็จ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพระราชทานความช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ                                                                         
พระองค์ทรงช่วยอย่างเต็มท่ี เรื่องเรียนก็ทรงให้คนช่วยดูแล ให้ครูท่ีอยู่
ในโรงเรียนท่ีเฝ้าฯ รับเสด็จพระองค์ที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน                                  
ให้ช่วยดูแลเด็ก เด็กบางคนที่เรียนไม่ได้มีปัญหาต้องออกกลางคัน 
พระองค์ทรงทราบก็จะให้ติดตาม สมมุติว่าเสด็จฯ ไปที่โรงเรียนนั้น                                                                        
บ้านอยู่แถว ๆ  นั้น ให้เจ้าหน้าที่ตำารวจตระเวนชายแดนไปตามมาเข้าเฝ้าฯ         
ถา้เรยีนไมไ่ด้ทำาอะไรไดบ้า้ง จะเยบ็ผา้เป็นอาชพีไหมหรอือยา่งไร กก็ราบทูล
พระองค์ สมมุติว่าต้องการจักรเย็บผ้า พระองค์จะพระราชทานเพราะ
พระองคท์รงชว่ยแลว้กท็รงชว่ยใหต้ลอดรอดฝัง่ ทรงชว่ยแบบพระราชทาน                   
ความเมตตา จนกระทัง่เปน็คนดอียูใ่นสงัคมได ้มคีวามมัน่คงในอาชพี และ
ที่ผมประทับใจคือพระองค์ข้ามเขตแดนไปแล้ว เขตแดนที่เป็นหลักเขต           
ว่าเป็นไทยพม่า ประเทศเพื่อนบ้าน ไปสู่สากล น้ำาพระทัยของพระองค์                                                                                      
ไม่มีเชื้อชาติไม่มีเขตแดน เด็ก ๆ พม่าที่เห็นว่าโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนตั้งอยู่ ใกล้ ก็มาเรียน พระองค์ทรงสนับสนุนให้นักเรียน                                                                                  
มีอาหาร วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด เหมือนกับนักเรียนโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน พระองค์เคยรับสั่งว่าโรงเรียนน้ีเป็นอินเตอร์ คนไทย
เราก็มีหลายชนเผ่าและก็มีพม่าแท้ ๆ คือสิทธิมนุษยชน พระเมตตา
ของพระองค์ไม่มีขอบเขต ไม่มีเช้ือชาติ ภาษา และขนบธรรมเนียม
ประเพณี พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยมีหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาร่วมให้การสนับสนุน พระองค์ทรงโปรดคือราษฎรในพื้นที่                                                             
ขอพระราชทานความช่วยเหลือเอง พระองค์ทรงปลื้มใจ เมื่อมีปัญหาและ
เกินความสามารถต้องขอพระราชทานความช่วยเหลือ กราบทูลขออะไร                                                                      
เหน็วา่ไดทุ้กอยา่ง ตอ้งการใหค้นทีป่ฏบิติัจรงิ เหมอืนกับวา่ระเบดิจากขา้งใน 
เมื่อมีปัญหาแล้วก็ขอพระราชทานจากพระองค์ ซึ่งก็จะต้องทำาให้ดี เพราะ
เป็นคนขอเอง จะเห็นว่าครูใหญ่ นักเรียนเป็นคนกราบทูลรายงานตามจุด                                                                      
ให้เด็กพูดเองดีกว่าครูพูด รักเรียนก็เก่ง ไม่กลัว น่ีผมสังเกต ในความประทับใจ
ของพระองค์ ช่วยใครแล้วช่วยจริง ช่วยให้ตลอดรอดฝั่งให้สามารถดำารง
ชีวิตอยู่ได้ในสังคมพอสมควร
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พระเมตตา
 คนไทยไม่ว่าจะเป็นเช้ือชาติ ศาสนาใด หรือเด็กต่างประเทศ ต้องสำานึกใน                         
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานความเมตตา เพราะบางครั้งส่วนราชการก็ไปไม่ถึง 
ส่วนราชการก็ต้องเห็นใจ เพราะมีข้อจำากัดในพ้ืนท่ีห่างไกล ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ ในศูนย์เรียนรู้ตำารวจ
ตระเวนชายแดนใหม ่ๆ  ต้องใชเ้ฮลคิอปเตอร ์ในเรือ่งของการศกึษา การสาธารณสขุ การอนามยั 
การโภชนาการ เศรษฐกจิ อาชพี และการศกึษาตา่ง ๆ  ผมคดิวา่นกัเรยีนโรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดนที่ผมสัมผัสรวมทั้งผู้ปกครองและทุกฝ่ายในพื้นที่ก็ต่างซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณ 
และพระองค์ทรงตั้งพระทัยทำางานจริง พระองค์ทรงเหนื่อย เพราะพระองค์ทรงมีพระชนมายุ 
๖๒ พรรษา

ความภูมิใจเพ่ือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
 ผมเปน็ตำารวจตระเวนชายแดน ตัง้แตป่ ี๒๕๑๓ ป ี๒๕๑๔ ผมไปลาดตระเวนเจอเดก็ไมม่ี
ท่ีเรียนหนังสือ ก็เขียนในประวัติว่า ร้อยตำารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ได้ลาดตระเวนมาแล้ว                                                                                                
พบกับพี่น้องประชาชนและผู้นำา มีเด็กไม่ได้เรียนกว่า ๕๐ คน เกิดจากระเบิดจากข้างใน             
เด็กต้องการโรงเรียน เวลามีเหตุการณ์ก็จะไปเฝ้าระวัง เพราะสร้างเอง ตอนที่ผมเป็นผู้บังคับ         
กองร้อย อาคารที่สร้าง โดยบริจาคไม้เนื้อแข็ง จากสวนยางที่เว้นไว้เพื่อที่จะมาทำาบ้านทำา เมื่อ
สรา้งโรงเรยีนได้รว่มมอืกันบรจิาคใหโ้รงเรยีน ครัง้หนึง่ตำารวจตระเวนชายแดนไดร้บังบประมาณ
สรา้งอาคารใหม ่เนือ่งจากทีเ่ดมิจำากดัและเปน็เรอืนไม ้จะรือ้แล้วสรา้งใหมแ่ตช่าวบา้นไมเ่หน็ดว้ย 
บอกว่าจะสร้างที่ไหนก็ได้แต่ไม่ให้รื้ออาคารนี้ เป็นอาคารที่หวงแหน เพราะร่วมทำากับตำารวจ
ตระเวนชายแดน ตกลงสร้างใกล้กับอาคารหลังเดิม ในวงเงินงบ ๒ ล้านบาท ที่กองสลากให้มา 
ผมเกษียณปี ๒๕๔๙ ผมไปโรงเรียนนี้เมื่อปี ๒๕๑๓ ตั้งแต่เป็นร้อยตำารวจตรีจนถึงผู้บัญชาการ
ตำารวจตระเวนชายแดนประมาณ ๓๖ ปี ผมเกษียณมา ๑๑ ปี ตอนก่อนเกษียณปี ๒๕๔๙                                                                               
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ มีประกาศสำานักพระราชวัง แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษางานโครงการ        
พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นับแต่นั้น ก็ได้ทำางานถวาย
มาโดยตลอด และผมได้รับมอบให้เป็นผู้อำานวยการศูนย์ลูกเสือชาวบ้านด้วย

พลตำารวจ เอกสมศกัด์ิ แขวงโสภา
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การศึกษาเป็นส่ิงส�าคัญ
 ผมว่าการเรียนทิ้งไม่ได้ วิชาการเป็นสิ่งสำาคัญของการดำารง
ชีวิต ต้องใช้แน่นอน ถ้าขาดการศึกษาแล้วจะทำาอะไรไม่ได้ คุณภาพ
ชีวิตก็พัฒนาไม่ได้ เร่ืองอาชีพ เร่ืองความเป็นอยู่ ทุก ๆ อย่าง พ้ืนฐาน                     
ต้องมีการศึกษา คุณต้องเรียนหนังสือให้ เก่ง สามารถอยู่ ไ ด้                
อยู่ที่ความพากเพียร เพราะว่าถ้าเรียนดีก็ได้เข้าสถาบันดี ๆ สามารถ
ไปแข่งขันกับใครก็ได้ คนในชนบทห่างไกลอย่าไปท้อแท้ใจ พยายาม
เรียนหนังสือให้เก่ง ศึกษาไว้ ความขยันให้มากท่ีสุด และต้องประพฤติดี                             
ทำ าตัว ให้ดี  ใครนับ ถือศาสนาใดก็ยึดมั่ น ในศาสนาให้มั่ นคง                                                                  
เมื่อเป็นคนดีและคนเก่ง ใคร ๆ ก็ต้องการช่วย คนดีตกงานก็มีคน
ช่วยเหลือ เพราะว่าเป็นคนดี และบ้านเมือง สถาบันชาติ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจ เพราะฉะนั้นเด็กต้องเทิดทูน
และช่วยกันพิทักษ์รักษาสถาบัน เพราะสถาบันคือส่ิงสำาคัญต่อเรา                     
ทุกคนในชาติบ้านเมือง อยากให้เด็กแข่งขันกันเรียนหนังสือ แข่งขัน
กันทำาความดี แข่งขันกับเพื่อนบ้าน ปัจจุบันมีข่าวเด็กพม่าท่ีจังหวัด
สมุทรสาครเรียนได้ที่ ๑ ผมเป็นคนแข่งขัน ทำางานกับใครก็แข่งขัน 
แต่ไม่อิจฉา เพราะถ้าดีเราก็ไปดู เด็กก็เหมือนกัน ผมว่าต้องแข่งขัน 
แข่งขันกับเด็กอาเซียนด้วยกัน และก็ต้องรู้ว่าบรรพบุรุษรักษาชาติ
บ้านเมอืงตา่ง ๆ  กแ็ข่งขนั ไมเ่ช่นนัน้แผ่นดินกค็งไมเ่หลอืมาถงึพวกเรา                                                                       
ผมว่าเด็กก็ต้องทำาตัวให้ดี เรียนหนังสือให้ดี บางคนอาจว่าสมองไม่เท่ากัน                                                                         
แต่ว่าความดีความขยันนั้นเท่ากันหมด ใครขยันนั้นมีโอกาสดีกว่า
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วง
ที่พระองค์เสด็จฯ ไปทรงงานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จะโดย
เสด็จในขบวนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                               
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                      
ในรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงสนพระทัย เพราะทรงจบปริญญาตรี 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท คณะ
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาเอก คณะบริหาร                                                                                            
การศึกษา ทีม่หาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒประสานมติร เมือ่พระองค ์                                                     
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                      
บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงทราบว่ า เด็กขาดสารอาหาร                      

ประชาชนก็ขาดสารอาหาร ที่เห็น
ภาพพระองค์ทรงจดบันทึกตลอด
พระองค์ทรงทราบข้อมูลพื้นฐาน                                         
ของประชาชน ชาวเขาหรืออยู่                                 
ห่างไกลในพื้นท่ีสูง พระองค์ทรง
ทราบดี เพราะฉะนั้นพระองค์
ทรงงานง่าย ข้อมูลพระองค์ก็ดี 
พระองค์ทรงปรึกษาครูอาจารย์
ที่ เก่ง ๆ ด้านการเกษตร ด้าน
บริหารทางการศึ กษา ในกรณี                                  
ส่งเสริมทางการศึกษา นอกจาก
ทรงมพีระราชดำารเิองแลว้ พระองค์
ทรงระดมสมอง อาจารย์สำาเภาฯ                                             
หลายคนที่เป็นที่ปรึกษาจะชำานาญ                                           
การด้านต่าง ๆ ดร.ไกรสิทธิ์ฯ                                            
ทา่นกเ็กง่เรือ่งโภชนาการมาก ท่านก ็                                               
เป็นที่ปรึกษา อาจารย์พิสุทธิ์ฯ ท่ี
เก่งเรื่องดิน
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หลักการทรงงานในโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน
 ผมจำาได้ว่าพระองค์ทรงงานโดยใช้                 
หลกัการแบบบรูณาการ ขาดแคลนอะไร ตรงไหน                             
อย่างไร แล้วถ้าเกิดปัญหาอะไร พระองค์ทรง
เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทันที เรียกว่าการ
ระดมสมอง ซึ่งเป็นหลักการทำางานของพระองค์ 
ถ้ารู้ปัญหา พระองค์ทรงเชิญมาช่วยในการ                              
แก้ปัญหา พระองค์ทรงขอบคุณที่ได้มาช่วยงาน
ให้ประสบความสำาเร็จ

 “รู้ปัญหา ระดมสมอง แก้ไข ดำาเนินการ 
ติดตามต่อเนื่อง พัฒนางาน เปี่ยมไปด้วย                   
พระเมตตา” 



น�้าพระทัยรินหลั่งไหลทั่วหล้า
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เรยีบเรยีงโดย
นางสาวรุง่รตัน์ วงษ์จู
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๔

 
 ผืนแผ่นดินทองของไทยเรามีความหลากหลายของสภาพ

ภูมิประเทศ ผู้คนก็มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมเฉกเช่น
เดยีวกนั แต่ความหลากหลายท่ีเกดิข้ึน ไม่สามารถปิดกัน้นำา้พระราชหฤทัย
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ยิ่งใหญ่และแพร่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาค 
เพือ่กระจายไปช่วยเหลอืราษฎรในทกุหย่อมหญ้าทีต่กทกุข์ได้ยาก ให้หลดุพ้น
จากความทุกข์โศกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 บ้านตะบิงรูโต๊ะ บ้านอัยจาดา และบ้านธนูศิลป์ หมู่ที่ ๘ ตำาบล
โคกสะตอ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นหนึ่งในหลาย ๆ พ้ืนท่ี         
ซึ่งแม้จะตั้งอยู ่ห่างไกลสักเพียงใด แต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ก็พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ทั่วถึงได้ เดิมทีตำาบล
โคกสะตอเป็นหมูบ้่านหน่ึงของตำาบลบาตง ซึง่มสีภาพพืน้ทีเ่ป็นเนนิเขา และ
บริเวณนี้ มีต้นสะตอข้ึนเต็มพ้ืนท่ี จึงเรียกพ้ืนท่ีว่า “บาโงบอืตา” ซึ่งแปล
เป็นภาษาไทยว่า “โคกสะตอ” 

 ทั้งน้ี อำาเภอรือเสาะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนราธิวาส        
มีพื้นที่ ๔๖๘,๓๒๔ ตารางกิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 
๔๗ กิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ มีแม่นำ้าสายบุรี     
ไหลผ่าน ทางด้านทศิเหนอืของตำาบลโคกสะตอ ตดิเขตอำาเภอรอืเสาะ จังหวดั
นราธิวาส ทิศใต้ติดเขตอำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ทิศตะวันออก                                                                       
ติดเขตอำาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และทิศตะวันตกติดเขตอำาเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา
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 ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า  
สิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่๙ เสดจ็พระราชดำาเนนิพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคร้ังดำารงพระราชอิสริยยศสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปศูนย์ศิลปาชีพวัดชนาราม       
บ้านไทยสุข หมู่ที่ ๘ ตำาบลลาโละ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
เพื่อทรงงานศิลปาชีพและทรงเยี่ยมราษฎร

 ในระหว่างที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          
ในรชักาลที ่๙ ประทบัทรงงานอยูน่ัน้ สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้เสด็จ
พระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรบ้านธนูศิลป์ 
หมู่ที่ ๘ ตำาบลโคกสะตอ อำาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงเป็น
หมู ่บ ้ านที่ นิ คมสร ้ างตนเองศรีสาครได ้ จัดตั้ ง ข้ึน ในการนี้                         
ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่นายวิศาล ไมตรียืนยง วิศวกรใหญ่ ฯ 
กรมชลประทาน นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร นายช่างใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
พิเศษ กรมชลประทาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
พระราชวงัฝ่ายกิจกรรมพเิศษ สำานกัพระราชวงั นายสุวฒัน์ เทพอารกัษ์ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำานักงาน กปร. และหม่อมหลวงจิรพันธ์ ทวีวงศ์ 
ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๔ สำานักงาน กปร.          
ให้ช่วยจัดหานำ้าอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรหมู่ที่ ๘ ทั้งหมู่บ้าน และ
ปรับปรุงถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก



๔๕

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับสนองพระราชดำาริ โดยเร่ง
พิจารณาการดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่งนำ้าในพื้นที่เพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืเรือ่งนำา้อปุโภคบรโิภคแก่ราษฎร หมูท่ี ่๘ ตำาบลโคกสะตอ 
ซึ่งหมู่ที่ ๘ ประกอบด้วย ๓ กลุ่มบ้าน ได้แก่ บ้านตะบิงรูโต๊ะ     
บ้านอัยจาดา และบ้านธนูศิลป์ โดยบ้านตะบิงรูโต๊ะพบว่า ราษฎร
ได้ใช้นำ้าอุปโภคบริโภคจากโครงการฝายคลองนำ้าใส ๒ อันเนื่อง      
มาจากพระราชดำาริ ซ่ึงเป็นโครงการฯ ตามพระราชดำาริของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 
ทีก่่อสร้างตัง้แต่ปี ๒๕๒๘ อยูแ่ล้ว แต่พบปัญหาเรือ่งท่อส่งนำา้ของ
โครงการฯ ซึง่เป็นท่อซเีมนต์ใยหนิได้เสือ่มสภาพจนไม่สามารถทน
แรงดันของนำ้าได้ และเกิดการชำารุดเสียหายอยู่เป็นประจำา 
ประกอบกับประชากรในหมู่บ้านมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำาให้        
ความต้องการใช้นำ้าของราษฎรมีจำานวนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ดังนั้น         
ปี ๒๕๔๖ กรมชลประทานจงึได้ดำาเนนิการก่อสร้างระบบท่อส่งนำา้
เพ่ิมเติม ความยาวรวม ๘,๕๓๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งนำ้าและกระจายนำ้าให้กับราษฎรได้
อย่างทั่วถึง

 สำาหรับบ้านอยัจาดาและบ้านธนศูลิป์ หมู่ที ่๘ พบปัญหาว่า 
ทั้ง ๒ หมู่บ้าน ไม่มีแหล่งเก็บกักนำ้าถาวรขนาดใหญ่ที่จะสามารถ
เก็บกักนำ้าให้เพียงพอกับความต้องการของราษฎรได้ มีเพียง         
ฝายชั่วคราวขนาดเล็กที่ดำาเนินการเอง ดังน้ัน ปี ๒๕๔๖ 
กรมชลประทานจึงได้ดำาเนินโครงการจัดหานำ้าให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ 
บ้านอัยจาดาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการจัดหานำ้า
ให้ราษฎรหมู ่ที่ ๘ บ้านธนูศิลป์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ         
เพือ่จดัหานำา้สนบัสนนุด้านการอปุโภคบรโิภคและการเกษตรให้แก่
ราษฎรทั้ง ๒ กลุ่มบ้าน

 โครงการจัดหาน้ำาให้ราษฎร
หมู่ที่ ๘ บ้านอัยจาดาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาร ิเปน็โครงการฯ ทีด่ำาเนนิการ                                                                    
ก่อสร้างฝายทดน้ำาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขน าด สั นฝ าย สู ง  ๒ .๐๐  เ มต ร                
ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมท้ังก่อสร้าง          
ท่อ ส่ งน้ำ า  ลั กษณะ เ ป็น ท่อ เห ล็ก            
อาบ สั งกะ สี และ ท่อ พี วี ซี  ขนาด               
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ ๐.๑๕ และ 
๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม ๕,๒๗๐ เมตร                           
พร้อมอาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้ง                                    
ก่อสร้ างถั ง เก็บน้ำ า ขนาดความจุ                               
๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง 
จำานวน ๑ แห่ง และขนาดความจุ           
๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง             
จำ านวน ๒ แห่ ง  ซึ่ ง โ ค ร งการฯ                                       
ดังกล่าวสามารถจัดหาน้ำาสนับสนุน
ด้านการอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎร       
บ้านอัยจาดา หมู่ท่ี ๘ ตำาบลโคกสะตอ              
จำานวน ๖๓ ครัวเรือน ๒๕๙ คน 
และสามารถส่งน้ำาเพิ่มเติมให้แก่ครู
และนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ จำานวน ๑๖๒ คน 
นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนน้ำาให้แก่
พ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ี จำานวน ๔๙๐ 
ไร่ ได้มีน้ำาใช้อย่างพียงพอตลอดทั้งปี          
อีกด้วย



 โครงการจัดหานำ้าให้ราษฎรหมู่ที่ ๘ บ้านธนูศิลป์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ  เป ็นโครงการฯ ที่ดำ า เนินการก ่อสร ้างฝายทดนำ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร 
พร้อมทั้งก่อสร้างท่อส่งนำ้า ลักษณะเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีและท่อพีวีซี 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ ๐.๑๕ และ ๐.๑๐ เมตร ความยาวรวม 
๒,๖๕๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บนำ้า   
ขนาดความจุ ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำานวน ๑ แห่ง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว
สามารถจดัหานำา้สนบัสนนุด้านการอปุโภคบรโิภคให้แก่ราษฎรบ้านธนศูลิป์ 
หมู่ที่ ๘ ตำาบลโคกสะตอ จำานวน ๔๒ ครัวเรือน ๑๕๘ คน และพื้นที่
การเกษตร จำานวน ๘๒๐ ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

 ปัจจุบันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริท่ีเกิดขึ้นจาก        
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงก่อเกิดประโยชน์แก่
ราษฎรในพืน้ทีอ่ย่างสงูสดุ ทุกบ้านทุกครวัเรอืนมนีำา้กนินำา้ใช้อย่างเพยีงพอ
และทัว่ถงึ ราษฎรไม่ต้องทนทกุข์และกงัวลกบัปัญหาเรือ่งการขาดแคลนนำา้
ที่เคยเกิดขึ้นทุกปี ทุกวันนี้ราษฎรล้วนมีแต่รอยย้ิมท่ีเปี ่ยมล้นไปด้วย       
ความสุข สงบ พร้อมทั้งใช้ชีวิตด้วยความพอเพียงและเพียงพอ อีกทั้งคน
ในหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ต่างแสดงความพร้อม และมี
เจตจำานงทีจ่ะร่วมกนัดแูลและบำารงุรกัษาโครงการฯ ให้ก่อเกดิประโยชน์แก่
ชุมชนเฉกเช่นนี้ตลอดไป โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นำ้าเพื่อ
คอยบรหิารจดัการโครงการฯ รวมทัง้มข้ีอตกลงของกลุม่ผู้ใช้นำา้เกีย่วกบัการ
เก็บค่าใช้นำ้าครัวเรือนละ ๑๕ บาทต่อเดือน เพ่ือเป็นกองทุนสำาคัญในการ
บำารุงดูแลและซ่อมแซมโครงการฯ ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอเวลาให้หน่วยงาน
ราชการเข้ามาช่วยดำาเนินการให้ ส่งผลให้ชาวบ้านมีนำ้าใช้ตลอดเวลา          
ไม่ติดขัดปัญหาเรื่องนำ้าขาดระยะ
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 นายอาดือเร๊ะ  ดาโอ๊ะ กำานันตำาบลโคกสะตอ ได้เล่าถึง
ความหลังช่วงปี ๒๕๔๕ เมื่อคราวดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือในโอกาสนั้น

 ...สมัยก่อนหมู่ที่ ๘ ตำาบลโคกสะตอ ขาดแคลนน้ำา
กินน้ำาใช้มาก ถนนหนทางก็เป็นดินแดง ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ ชาว
บ้านลำาบากมาก แต่เมื่อปี ๒๕๔๕ ท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                          
เสด็จพระราชดำาเนินไปเย่ียมราษฎร พระองค์ทรงรถพระท่ีนั่งมา
ด้วยพระองค์เอง แม้หนทางจะไกลและยากลำาบาก แต่พระองค์
ก็เสด็จมา ทำาให้ชาวบ้านดีใจมาก ไม่เพียงแต่พระองค์เสด็จมา
เยี่ยมราษฎร แต่พระองค์ยังได้ซักถามปัญหาและความต้องการ

ของราษฎร ซึ่งก็ได้กราบบังคมทูลไป
ว่าชาวบ้านอยากได้น้ำาและถนน จึงมี
พระราชดำาริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ราษฎรในพ้ืนท่ีหลังจากพระองค์เสด็จ
พระราชดำาเนินกลับ เหมือนพลิกฟื้น
ชวีติใหก้บัคนในหมูบ่า้น สาธารณปูโภค
ต่าง ๆ ท้ังน้ำา ถนน ไฟฟ้า ถูกพัฒนาข้ึน                                           
ชาวบ้านมีน้ำากิน น้ำาใช้อย่างทั่วถึง                                          
ถนนลาดยางเกิดขึ้นทำาให้ชาวบ้าน                                               
มี เส้นทางสัญจรที่ สะดวก ไฟฟ้ า          
ตามทางกส็อ่งสวา่งสรา้งความปลอดภัย
ให้กับคนในหมู่บ้าน ความเจริญต่าง ๆ                                                  
ที่ เข้ ามาล้วนเกิดขึ้นจากพระมหา                                      
กรุณาธิคุณของพระองค์  ทั้งสิ้น...



 นายอาหะม๊ะ เง๊าะ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำา       
บ้านอัยจาดา อีกหน่ึงพลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
และดูแลรักษาโครงการฯ ได้พูดคุยเกี่ยวกับแนวทาง
ของกลุ่มผู้ใช้น้ำาในการบำารุงดูแลรักษาโครงการฯ         
ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ

 …ตอนแรกเริ่มใช้น้ำาจากโครงการฯ ยังไม่มี
กติกาเข้มงวดในการบำารุงดูแลรักษา ก็พบปัญหา
บ้างในเรื่องการซ่อมบำารุง ระยะแรกต้องรอคอย            
เจา้หนา้ทีจ่ากกรมชลประทานเขา้มาชว่ยแกไ้ขปญัหา
ต่าง ๆ ให้ ซึ่งก็ต้องใช้เวลา เพราะเจ้าหน้าท่ีก็มี
ภารกิจอื่น ๆ ต่อมา สมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ำาร่วมกัน
คิดแก้ไขปัญหา โดยพบว่า หากเราอยากให้ปัญหา
การซ่อมแซมโครงการฯ ถูกแก้ไขโดยเร็ว ชาวบ้าน
มีน้ำากินน้ำาใช้โดยสะดวกไม่ติดขัด เราต้องร่วมมือกัน
แกไ้ขปญัหาดว้ยตนเองกอ่น ดงันัน้ จงึไดต้ัง้กตกิาการ
เก็บค่าน้ำาครัวเรือนละ ๑๕ บาทต่อเดือน เพื่อเป็น                                       
กองทุนในการดูแลโครงการฯ ต่อไป หลังจากนั้น 
ปัญหาซ่อมแซมและบำารุงโครงการฯ เล็ก ๆ น้อย ๆ                                                    
พวกเราทำากันเองได้ ชาวบ้านไม่ต้องรอคอย           
ความชว่ยเหลอืจากหนว่ยงานภาครฐัเพยีงฝา่ยเดียว  
ปัจจุบันท้ังบ้านตะบิงรูโต๊ะ บ้านอัยจาดา และบ้าน
ธนูศิลป์ มีเงินกองทุนส่วนนี้มาแบ่งปันช่วยเหลือ
ชุมชนในเรื่องอื่น ๆ ด้วย ท้ังการจัดซื้อเครื่องเสียง
ใหแ้ก่มัสยดิ และการสนบัสนนุเงนิสำาหรบัทำากจิกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน พวกเราจะยังคงดูแลและรักษา           
โครงการฯ ที่เกิดขึ้นจากน้ำาพระทัยของพระองค์เช่น
นี้ตลอดไป...  

 แม้หนทางจะลำาบากและห่างไกลเพียงใด 
แต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ยังคงพระราชทานให้แก่ราษฎรชาวไทยไปท่ัว                            
ทุ ก พื้ น ที่  แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก                                                   
พระราชดำาริต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะเป็นเสมือน
ตัวแทนแห่งน้ำาพระทัยที่เปี่ยมล้น ที่ทรงต้องการ
จะขจัดทุกข์และบำารุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์                                             
ตลอดไป 

  
  

  
 

๔๗

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ





โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 
รร.ตชด.บ้านแม่กลองค ีจงัหวดัตาก
“การน้อมน�าศาสตร์ของพระราชา                      
สูก่ารปฏบิตัแิละพฒันาอย่างยัง่ยืน”

เรยีบเรยีงโดย ดาบตำารวจ คณติ ช่างเงนิ
ครใูหญ่โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี                              
อำาเภออุม้ผาง จังหวดัตาก สงักดั กก.ตชด.๓๔ บก.ตชด.ภาค๓

 “...ในการพัฒนาเด็กถ้าไม่สามารถพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้าน
สุขภาพอนามัยก่อน เด็กก็จะไม่มีความพร้อมสำาหรับการพัฒนาด้านอื่น ๆ  
ไม่อาจนับว่าเป็นอนาคตของชาติได้ การที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้ มีโอกาส           
ในเรื่องการกินดีขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังทุกฝ่าย...”                              

พระราชกระแส สามสบิปีการพฒันาเด็กและเยาวชน : ร่วมกนัสร้างโอกาสทีด่กีว่า      
ในการประชมุวิชาการ “ทางสู่โอกาสที่ดีกว่า” ทรงบรรยายเนื่องในโอกาสสามทศวรรษ                                                                           

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลจาก หนังสือสืบสานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหล้า 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำาริ        
ให้ทดลองทำาโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว เมื่อปี ๒๕๒๓ ด้วย                                                                                                                     
จุดมุ่งหมาย คือ 

  “...เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์
แขง็แรง รบัประทานอาหารทีถ่กูสุขลกัษณะและถกูตามส่วนประกอบทีจ่ะบำารุง
ร่างกาย...อยากให้เป็นพืชผักหรืออุปกรณ์ แล้วให้นักเรียนมาทำาการเกษตร 
ซึง่เป็นวธีิทีอ้่อมและยากขึน้มาอกีทางหนึง่ อาหารทีจ่ะให้รบัประทานนัน้ เป็น
อาหารที่ได้มาจากผลิตผลของนักเรียนผู้รับประทานเอง ซึ่งอาจจะได้ผลช้า 
แต่กเ็ป็นวธิหีนึง่ซึง่จะได้รบัอาหาร และคดิว่าจะได้รบัประโยชน์เป็นผลพลอยได้
ที่สำาคัญ คือ ความรู้ทางด้านการเกษตรและด้านโภชนาการ ซึ่งจะเป็นวิชา
ติดตัวไปจนนักเรียนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นผู ้ใหญ่และได้ประกอบอาชีพ         
ทางด้านการเกษตรกรรม วิชาการใหม่ ๆ เหล่านั้น อาจจะนำามาช่วยในการ
ครองชีพได้มากทีเดียว...” 

จากหนงัสอืพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี    
เกีย่วกบัโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
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 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ตั้งอยู่
หมู่ที่ ๓ ตำาบลโมโกร อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดกองกำากับ
การตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียน ๓๖๘ คน  
โดยภารกิจหลักที่นอกจากการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา 
พัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังมีภารกิจที่ต้อง
สนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยและสงบเรียบร้อย  
กล่าวคอื ดแูลตัง้แต่เดก็แรกเกดิ การให้การศกึษา การสร้างอาชพี 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกระดับ โดยผ่านโครงการตาม 
พระราชดำาริ ที่ดำาเนินการในโรงเรียน ๘ โครงการ ซึ่งโครงการที่
ประสบผลสำาเร็จมากที่สุดของโรงเรียน คือ โครงการเกษตรเพ่ือ
อาหารกลางวัน  

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรกที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงริเริ่ม
ดำาเนนิการมาตัง้แต่ปี ๒๕๒๓ ซึง่การดำาเนนิการในยคุเริม่แรก ต้อง
ประสบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  หลายประการ เช่น สภาพของ
ดินไม่มีความเหมาะสมในการปลูกพืช ระบบนำ้าไม่เพียงพอในการ
ทำาการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ไม่ต่อเนื่อง ทำาให้การดำาเนินการขาด
ความยั่งยืน ผลผลิตไม่เพียงพอและต้องพ่ึงพาจากภายนอก          
จนกระทั่งในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองคี ได้น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
มาเป็นแนวทางการในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ได้แก่
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การจดัระบบน�า้ มกีารวางระบบนำา้ให้เพียงพอใน
การทำาการเกษตร โดยการขดุลอกสระสำาหรบัเกบ็นำา้และ
ขุดคลองส่งนำ้ารอบบริเวณแปลงเกษตร

การปรบัปรงุดิน ปรบัปรงุดนิให้เหมาะสมกบัการ
ปลูกพืช โดยการปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
จากมูลสัตว์ ปลูกพืชที่หมุนเวียน ทำาแนวป้องกันการ        
พังทลายของดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก 

การปลูกพืช วางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม มีความหลากหลายและเกื้อกูลกัน 
เช่น การปลูกพืชที่ต้องการนำ้าน้อยในฤดูแล้ง การปลูก
กล้วย และไม้ยนืต้นเป็นพชืหลกั แล้วเสรมิด้วยพชืผกัอืน่ ๆ  

การเล้ียงสัตว์ เลี้ยงสัตว์ที่มีความหลากหลาย 
ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ สุกร แพะ ปลา กบ 
และห่าน ซึ่งนอกจากนำาผลผลิตมาเป็นอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนอย่างเพียงพอแล้ว ยังสามารถขยายพันธุ์ได้
อย่างเพยีงพอแก่ความต้องการของนกัเรยีน และจำาหน่าย
ให้แก่ชุมชนภายนอก ผลพลอยได้ทีส่ำาคญั คอื ได้มลูสตัว์
สำาหรบัเป็นปุ๋ยบำารงุปรบัปรงุดนิ ปีละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม

การลดต้นทุนด้านการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ มีการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์และนำาพืชที่มีในท้องถ่ินมาผลิตเป็น
อาหารสตัว์ โดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน 
มีการผสมอาหารสัตว์แบบลดต้นทุนไว้ใช้เอง ทำาให้ลด
ต้นทนุด้านการเลีย้งสตัว์ได้เป็นอย่างมาก  สามารถสร้าง
เงนิกองทนุเลีย้งสตัว์ได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผลจากการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา                                       
โรงเ รียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองคี ได้ดำาเนินการสนอง               
พระราชดำาริมาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน
แม่กลองคี ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
กิจกรรมเล้ียงสัตว์ในโรงเรียนจาก              
กรมปศุสัตว์ ระดับประเทศ ในปี 
๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๘  

นับเป ็นพระมหากรุณาธิคุณ 
สำาหรบันกัเรยีนโรงเรยีนตำารวจตระเวน
ชายแดนฯ ที่พระราชทานโครงการ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน มีแหล่ง
อาหาร มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันนักเรียนมี
อาหารกลางวันเพียงพอสำาหรับบริโภค
ตลอดท้ังปี อาหารท่ีบริโภคมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ ส่งผลต่อการศึกษาที่ดี
ของนักเรียน ทั้งนี้ ผลผลิตท่ีนำามา
ประกอบอาหารมาจากแปลงเกษตรที่
เพาะปลูกขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งถือ
เป็นการเรียนรู้ การเรียนการสอนด้าน
การเกษตรให้แก่นักเรียน สามารถนำา
ความรูไ้ปประกอบอาชพีได้อกีทางหนึง่ 
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) พระมหากรุณาธิคุณ 
 
 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ทรงเห็นความสำาคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ                                                                                     
ในการพัฒนาประเทศจากประสบการณ์ท่ีทรงได้รับจากการ
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเย่ียมราษฎรท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ ทรงเหน็วา่เดก็นกัเรยีนในถ่ินทรุกนัดารทีค่รอบครวัมี
ฐานะยากจน ขาดโอกาสในการศกึษา เพราะสภาพความเปน็อยู่                                                                     
ทีล่ำาบาก  หา่งไกลความเจรญิ แตเ่ดก็เหลา่น้ันเปน็กำาลงัสำาคญั
ของประเทศชาต ิมศีกัยภาพควรจะไดร้บัการศกึษาเชน่เดยีวกบั                                                                 
เด็กที่อยู่ในเมืองที่มีความเจริญ เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เหล่านั้น ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คร้ังหน่ึงในชีวิต
(ชีวิตพอเพียง)
บทความโดย นางสาวพิมพ์นภา กะริยะ 
รหัสนักเรียนทุนฯ ๕๔๐๔๙ 

เรียบเรียงโดย พันตำารวจโท ดรุณี มีสวัสด์ิ                                          
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดน ๒๒
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ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ข้าพเจ้า  นางสาวพมิพน์ภา  กะรยิะ  จบจากโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านแก่งศรโีคตร อำาเภอสรินิธร จงัหวดัอบุลราชธาน ีขณะนีก้ำาลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี                                                                                         
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อบุลราชธานี ขอเปน็หนึง่ตวัแทนในการถา่ยทอดความรูส้กึภมูใิจของการมโีอกาสไดเ้ปน็
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
ในความเปน็จรงิเชือ่ได้วา่นกัเรยีนในพระราชานเุคราะหฯ์ ทกุคนคงมคีวามภาคภมูใิจและ
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับจากพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
 ก้าวแรกของความภูมิใจของข้าพเจ้า คือ การสอบชิงทุนพระราชทานนี้ได้                            
ทำาให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและทำาให้ครอบครัวดีใจที่ได้รับ                 
พระมหากรุณาธิคุณ ซ่ึงเป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างกำาลังใจให้ข้าพเจ้า                                                                   
ในการเดนิไปใหถ้งึฝันในชวีติ จากชวิีตเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่ทีค่รอบครวัยากจนและอยูใ่นถิน่
ทุรกันดาร  ได้มีโอกาสมายืนอยู่ ณ ตรงจุด ๆ นี้  ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบให้    
มนัเปน็สิง่ทีม่คีา่มากสำาหรบัชวีติของขา้พเจ้า พระมหากรณุาธคิณุอนัยิง่ใหญน่ีข้้าพเจา้จะ
ไมม่วีนัลืมไปจากใจว่าพระองคไ์ดท้รงเปลีย่นอะไรหลายอยา่งใหช้วีติเดก็ดอ้ยโอกาสคนนี ้                                                                       
พระองค์ทรงทำาให้ข้าพเจ้าได้ รู้จักคุณค่าของความเป็นคน ว่าชีวิตเรานั้นเกิดมา                                        
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ไม่เหมือนกันแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเดินเส้นทางไหน ถึงแม้เราจะจนแต่เรา
เลือกที่จะสู้ได้ สู้เพื่ออนาคตที่ดีและนั่นทำาให้ข้าพเจ้าได้มีวันนี้ วันที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยกล้าแม้แต่จะฝันเพราะลำาพังเพียงครอบครัว      
คงไม่สามารถส่งเสียข้าพเจ้าได้ แต่พระองค์เป็นเหมือนแสงสว่างท่ีเข้ามาชี้นำาทางในชีวิตให้
ข้าพเจ้าได้เดินตามฝัน
 ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อให้สมกับ                    
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน  รวมทัง้จะนำาเอาความรูค้วามสามารถทีไ่ดรั้บกลับมาพฒันาบา้นเกิด
และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเดิมที่ข้าพเจ้าจบมาเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ                                                                                   
ของพระองค์ในอนาคตต่อไป 

  
       
 



โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยตาดข่า
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอหนองววัซอ จงัหวัดอดุรธานี

 ราษฎรบ้านแสงบูรพา ตำาบลหนองอ้อ อำาเภอหนองวัวซอ ขาดแคลนนำ้าสำาหรับอุปโภคและบริโภค 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชวินิจฉัยถึงความเดือดร้อน
ที่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้รับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บนำ้าห้วยตาดข่าไว้เป็นโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเมือ่วนัที ่๒๙ กนัยายน ๒๕๕๑ กรมชลประทานได้ดำาเนนิการสนองพระราชดำาริ           
โดยดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บนำ้าห้วยตาดข่าฯ ซึ่งดำาเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๓ สามารถกักเก็บนำ้าได้ 
๖๙๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ทำาให้ราษฎรจำานวน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแสง 
หมู่ท่ี ๙ และบ้านหนองแวงฮี หมูท่ี ่๘ ตำาบลหนองอ้อ อำาเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธาน ีรวม ๔๕๐ ครวัเรอืน 
พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่  มีนำ้าใช้สำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตรตลอดทั้งปี    

เรยีบเรยีงโดย นางสาวเพชรนภา ดุลยะนนัท์
กองประสานงานโครงการพืน้ที ่๒
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รงการ

 เมือ่มน้ีำาใชต้ลอดทัง้ป ีราษฎร
จากท่ีเคยปลูกเพียงมันสำาปะหลังและ
ข้าวเท่านั้น เริ่มปรับเปลี่ยนการทำา
เกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นทำาการ
เกษตรแบบผสมผสาน ประมง และเลีย้ง
สัตว์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ           
พอเพียง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายและเพิ่ม                                       
รายได้ภายในครัวเรือน ทำาให้ราษฎร
มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ยังได้สร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานราชการและคนใน
ชุมชน ร่วมกันดูแลรักษา ซ่อมแซม 
และพัฒนาพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ำาฯ ให้เกิด
ความเข้มแข็งภายในชุมชน
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 ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงอ่างเกบ็นำา้ห้วยตาดข่าอนัเนือ่ง
มาจากพระราชดำาริ มีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม        
รูปแบบเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างครบถ้วน ภายในศูนย์เรียนรู ้ฯ มีการสาธิตทำาแปลงนาข้าว  
เกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงเป็ดอินทรีย์ในนาข้าว  
เลี้ยงไก่ในตะกร้า มูลไก่เป็นอาหารไส้เดือน มูลไส้เดือนนำามาทำาปุ๋ย 
เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในนาข้าว และการก่อสร้างบ้านดิน ซึ่งผลผลิตที่ได้
จะนำามาบรโิภคภายในครวัเรอืนและส่วนทีเ่หลอืจะนำาไปจำาหน่าย หรอื
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

 อ่างเกบ็นำา้ฯ สามารถกกัเกบ็นำา้ได้ตลอดทัง้ปี จงึมีการพัฒนา
พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน จัดกิจกรรมล่องแพกลางนำ้าให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติกลางอ่างเก็บนำ้าฯ อย่างใกล้ชิด และ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งทานตะวัน         
ที่บานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 
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ปัจจบุนั หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในประเทศไทย 
เป็นเสมือนรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตไปอย่าง
มั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน มีการประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนอย่าง
แพร่หลาย เริ่มตั้งแต่พื้นฐานในกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป   
ห้างร้าน บริษัทขนาดกลาง หรือแม้แต่องค์กรขนาดใหญ่ และเกิด
ผลสำาเร็จในการนำาไปใช้อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยังได้เผยแพร่ออกสู่ประชาคมโลก เพื่อให้เกิดการนำาไปประยุกต์
ใช้ตามความแตกต่างของสภาพภูมิสังคมของแต่ละประเทศ 
สำาหรับบทบาทของสำานักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักใน
การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผล
องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริไปสู่สากล ได้ดำาเนินการโดยเริ่ม
จากการสนองพระราชดำาริในการจัดตั้ง โครงการศนูย์พฒันาและ
บรกิารด้านการเกษตร (หลกั ๒๒) กำาแพงนครหลวงเวียงจนัทน์ 

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าร ิสู่สากล
เรยีบเรยีงโดย นางสาวกุลวลยั รงัสยิาภรณ์รตัน์
กองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
เมื่อปี ๒๕๓๖ ตามคำากราบบังคมทูล
ขอพระราชทานของ ฯพณฯ ไกสอน 
พมวิหาน อดีตประธานประเทศแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะ
เช ่นเดียวกันกับศูนย ์ศึกษาฯ ของ
ประเทศไทย ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์
และมีนาคม ๒๕๔๓ พายุไซโคลน 
Eline และ Gloria ได้พัดกระหนำ่าเกาะ
มาดากัสการ์ ทำาให้เกิดความเสียหาย 
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เส ้นเลือดสำาคัญในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร คือทางรถไฟสาย FCE 
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หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าร ิสูส่ากล

(Fianarantsoa Cote East) สำานักงาน กปร. ได้ประสานส่ง 
ผู้เช่ียวชาญด้านหญ้าแฝกจำานวน ๒ คน ไปสำารวจความเป็นไปได้
ในการใช้หญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทางรถไฟที่ถูกพายุถล่มและม ี
การเกิดดินถล่ม และได้ดำาเนินการปลูกหญ้าแฝกตลอดแนวทาง
รถไฟ พร้อมให้ความรู้ในการฟื ้นฟูสภาพพื้นที่และหยุดการ 
พังทลายของดิน พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนให้ดินทำาให้การเพาะปลูกได้ผลดีขึ้น ภายใต้
โครงการฟื้นฟูทางรถไฟท่ีถูกพายุถล่มในประเทศมาดากัสการ์  
รวมไปถงึโครงการหลกัสตูรอบรมนานาชาต ิหวัข้อเรือ่ง การเกษตร
ยั่งยืนในพื้นที่ต ้นนำ้าลำาธารสำาหรับเจ้าหน้าที่จากประเทศ 
ติมอร์-เลสเต ระยะเวลา ๓ เดือน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่                     
เมื่อปี ๒๕๕๓

นอกจากนี้ ยังมีโครงการความ
ร่วมมอืระหว่างสำานกังาน กปร. ร่วมกบั 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand 
International Cooperation Agency- 
TICA) ซ่ึงมหีน้าท่ีสนบัสนนุการเผยแพร่ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง 
กลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา โดยสำานกังาน 
กปร. ให้ความช่วยเหลือทางด้าน 
วชิาการ พร้อมทัง้ประสานส่งผูเ้ชีย่วชาญ 
ด้านต่างๆ เช่น ประสานส่งผูเ้ชี่ยวชาญ                                                     
ด้านดิน ด้านพืช และด้านป่าไม้ไป
ปฏิบัติงานในโครงการความร่วมมือ                   

โครงการฟื้นฟูทางรถไฟ
ที่ถูกพายุถล่มใน
ประเทศมาดากัสการ์

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการ
ด้านการเกษตร (หลัก ๒๒) 
ก�าแพงนครหลวงเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่าง 
ราชอาณาจักรเลโซโทกับราชอาณาจักรไทย ท่ีเริ่มดำาเนิน
การตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และประสานส่งผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติงาน
ในโครงการความร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลง
เกษตรกรรมในพื้นท่ีของสำานักพระราชวังตองกา ในปี ๒๕๕๘ 
เพื่อสำารวจความพร้อมและประเมินความต้องการ รวมท้ัง
ออกแบบโครงการพัฒนาหมู่บ้านของเกษตรกรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรตองกา 

 หลังจากที่ประเทศไทยเข้าร่วมหารือเพ่ือกำาหนด
วาระการพัฒนาภายหลังปี  ๒๕๕๘ ตามกระบวนทัศน์   
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และสามารถผลักดันหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงเขา้สูก่รอบการพจิารณาของเวทีสหประชาชาต ิ
(United Nations-UN) ได้นั้น  ในเดือนกันยายนนั้นเอง UN ได้
ประกาศเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (Sustainable Development 
Goals-SDGs) ซ่ึงกล่าวได้ว่าพัฒนามาจากแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง กอปรกับการดำารงตำาแหน่งประธาน        
กลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ ของไทย และได้จัดการศึกษาดูงานให้แก ่

การศึกษาดูงานของกลุ่ม ๗๗

โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา 
เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ของ
ส�านักพระราชวังตองกา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
ระหว่างราชอาณาจักรเลโซโท
กับราชอาณาจักรไทย
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คณะผู้เช่ียวชาญจากประเทศสมาชิกกลุ่ม ๗๗ และคณะผู้เข้าร่วม 
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม ๗๗ ว่าด้วย 
ความร่วมมือระหว่ างประเทศกำาลั งพัฒนา ระหว่ าง เดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๙ จึงทำาให้กลุ่มประเทศดังกล่าว
ได้ตระหนักรู้และเข้าใจองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ และ                                                                         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น พร้อมท้ังแสดงความ
สนใจอย่างจริงจังในการดำาเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน
พื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) 
ซ่ึงดำาเนินการภายใต้นโยบาย SEP for SDGs Partnership 
ประเทศท่ีแสดงความจำานงมาแล้วมีทั้งหมด ๑๖ ประเทศ โดย
ภูมิภาคเอเชีย มี ๕ ประเทศ คือ ศรีลังกา คีร์กิซ ทาจิกิสถาน 
ฟิลิป ปิน ส์ และภูฏาน ภูมิภาคแอฟริกา มี  ๗ ประ เทศ                                                             
คือ โมซัมบิก โตโก เซเนกัล มาดากัสการ์ เบนิน ไนเจอร์                                                                                                            
และบูร์กินาฟาโซ ภูมิภาคอเมริกา และ ภูมิภาคแปซิฟิกใต้                                                                                                     
มีภูมิภาคละ ๒ ประเทศ คือ ปารากวัย และคอสตาริกา กับ ฟิจิ และ
วานอูาต ูตามลำาดบั สำานกังาน กปร. ไดใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ 
องค์ความรู้การบรรยาย ประชาสัมพันธ์ และการจัดการศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่างๆ รวมไปถึงการนำาเสนอ
ตัวอย่างความสำาเร็จผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฯ จ.เชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา 
และเกษตรกรรอบศูนย์ฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี 
และเกษตรกรรอบศูนย์ฯ
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เมื่อครั้งอดีตนั้น เศรษฐกิจที่ปากพนังเคยรุ่งเรืองมากเป็น
ศูนย์กลางการส่งออก โดยสินค้าที่สำาคัญที่สุดของปากพนังในช่วง
ก่อนสงครามโลกครัง้ที ่๒ คอื ข้าว ถอืเป็น ยคุทองของ “ปากพนงั” 
โดยเป็นแหล่งปลูกข้าวแหล่งใหญ่ของภาคใต้ ชาวนาปลูกข้าวนำา
มาจำาหน่ายที่ปากพนัง เมื่อการผลิตและการค้าข้าวเพิ่มมากขึ้น
จำานวนโรงสข้ีาวในปากพนงัเพิม่มากขึน้ทัง้โรงสด้ีวยมอืแบบดัง้เดมิ 
และโรงสีไฟขนาดใหญ่ที่มีกำาลังการผลิตสูง เป็นเรื่องธรรมดา       
เมื่อที่ใดมีความเจริญรุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดก็ย่อมมีความเส่ือมถอย
ตามมา   

ปากพนังเริ่มถดถอย ช่วงหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
รัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการค้าข้าวอย่างเข้มงวด ป้องกัน  
มใิหข้า้วออกสูต่า่งประเทศโดยไมม่กีารควบคมุในภาคใต ้สำานกังาน
ควบคมุดแูลการคา้ขา้วจงึตัง้ขึน้ทีป่ากพนงัในนาม “บรษิทัขา้วไทย                
ปักษ์ใต้” การส่งข้าวไปขายยังต่างประเทศหรือขายให้กับ              
ชาวต่างประเทศที่เข้ามาซื้อเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ประเทศ
ที่เคยติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากปากพนังไม่สามารถติดต่อซื้อได้                         

ท่องแดนปากพนัง
บทความโดย นายศภุชยั อกัษรวงศ์
หวัหน้าฝ่ายขยายผล 
ศูนย์อำานวยการและประสานการพฒันาพ้ืนที่
ลุม่นำา้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

อย่างเคย การขายข้าวในนามบริษัท
ข้าวไทยปักษ์ใต้จะต้องขายแล้วส่งไป
ยังกรุงเทพมหานคร การขายข้าวไป          
ต่างประเทศต้องส่งออกจากกรุงเทพฯ 
เท่านั้น นอกจากนั้น รัฐบาลได้ออก        
กฎเกณฑ ์วธิกีารตา่ง ๆ  ทีส่ง่ผลกระทบ                                      
ต่อระบบการผลิตและการขายข้าว            
ในพ้ืนท่ีปากพนังเป็นอย่างมาก เม่ือโรงสี          
มีค่าใช้จ่ายสูงมากข้ึนกก็ดราคารบัซือ้ขา้ว
จากชาวนา ชาวนาเริม่มรีายไดไ้มส่มดลุ
กับรายจ่าย บางส่วนเร่ิมอพยพออก
จากพื้นที่ ทำาให้ปริมาณการผลิตข้าว                                              
ในพืน้ทีล่ดลงมาโดยลำาดบั สง่ผลกระทบ                                         
ต่อการอยู่รอดของโรงสีด้วย ทำาให้โรงสี
ต่างปิดตัวลงไป ท้ิงร่องรอยท่ีเหลือไว้ให้                                    
เห็นในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ปล่อง        
โรงสีร้าง 
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นอกจากนี ้ยงัเกิดการเปล่ียนแปลง                                                                             
ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม                                                           
จากภัยธรรมชาต ิเริม่จากพายโุซนร้อน
แฮเรียตเคลื่อนข้ึนฝั่งประเทศไทยในคำ่า
วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ณ แหลม
ตะลุมพุก อำาเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ด้วยความเร็วลม
สู ง สุ ด วั ด ที่ ส ถ า นี ต ร ว จ อ า ก า ศ
นครศรีธรรมราชได้ ๙๕ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยขณะขึ้นฝั ่ง พายุมีขนาด       
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐๐ กิโลเมตร          
ก่อความเสียหายอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ 
ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง       
อนัเป็นผลจากการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและการ                                                                                   
ส่งเสริมของทางราชการที่มุ่งขยายการ
ผลิต สาขาเกษตรลักษณะการปลูกพืช
เชงิเดีย่ว ปัจจยัเหล่านีล้้วนเป็นตวัเร่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว           
ป่าต้นน�า้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเขือ่นธรรมชาติ
ถกูท�าลายไปเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้
วิกฤตินำ้าเริ่มเกิดข้ึน ในปี ๒๕๓๑ เกิด
อทุกภัยคร้ังใหญ่ในพ้ืนที ่และหลงัจากนัน้
เกิดปัญหานำ้าเค็มรุกเข้าไปในแม่นำ้า
ปากพนัง การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน
จากนาข้าวเป็นนากุ้ง ประกอบกับการ
จัดการเลี้ยงกุ้งทะเลไม่เป็นระบบตาม
หลกัวชิาทีถ่กูต้อง ทำาให้เกดินำา้เสยีจาก
การเล้ียงกุง้ ท้ังหลายทัง้ปวงเหล่าน้ีเป็น
ที่มาของปัญหาของพ้ืนที่ คือ ปัญหา        
“สี่นำ้าสามรส” ปัญหาดังกล่าวนี้หาก
ปล่อยทิง้ไว้ยากจะแก้ไข

จอมปราชญ์แห่งน�า้แก้ปัญหาภยัพบิตัจิากน�า้ 
การแก้ปัญหา “สี่นำ้าสามรส” ในพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนัง

ถือเป็น “แม่บทแห่งการพัฒนาลุ ่มนำ้า” พระราชดำาริที่
พระราชทานตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๕ เรื่อยมาจนถึง        
วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวม ๑๑ ครั้ง ถึงแนวทาง      
การพัฒนาลุม่นำา้ปากพนงั เป็นบทบนัทกึศาสตร์แห่งการทรงงาน                                                                          
ในเรื่องการจัดการนำ้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร       
มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างเป็นองค์รวมท่ีเตม็
ไปด้วยหลักคิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ

แก้ปัญหาน�า้เค็ม และ การขาดแคลนน�า้จดื โดยสร้าง
ประตูระบายนำ้าปิดกั้นแม่นำ้าปากพนังป้องกันมิให้นำ้าทะเลไหล
เข้าแม่นำ้าปากพนังและเก็บกักนำ้าจืดไว้ในแม่นำ้าและตามลำานำ้า
ต่าง ๆ

แก้ปัญหาน�า้ท่วม โดยขดุคลองระบายนำา้พร้อมอาคาร
ระบายนำ้าผันนำ้าออกสู่ทะเล ช่วยระบายนำ้าออกจากพื้นที่
โครงการอีกทางหนึ่ง

แก้ปัญหาน�้าเสีย โดยกำาหนดแนวเขตพื้นที่การเลี้ยง 
ทีช่ดัเจนและจดัระบบการเลีย้งท่ีด ีนำา้เปรีย้วจากพรจุะก่อสร้าง
อาคารบงัคบันำา้เพือ่ควบคมุระดบันำา้ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
รวมทั้งระบบบำาบัดนำ้าเสียจากชุมชน 

การก่อสร ้างโครงสร ้างพื้นฐานด้านชลประทาน          
ตามแนวพระราชดำาริแล้วเสร็จ อีกท้ังสามารถวางแนวทาง        
การบรหิารจดัการนำา้ลุม่นำา้ปากพนงัแบบผสมผสานได้ ถอืเป็น
ความสำาเร็จในก้าวแรกของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มนำ้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่                                                                        
ลุ่มน�้าปากพนังที่ยั่่งยืน 

เพ่ือให้การดำาเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ ่มนำ้า
ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิสามารถดำาเนนิงานตามแนว                                                                                              
พระราชดำารอิย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิต่์อประชาชน 
กำาหนดให้จัดตั้งศูนย์อำานวยการและประสานการพัฒนา          
พื้นที่ลุ ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีหน้าที่                                                                                                                 
บริหารดำาเนินงาน พัฒนา และแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม          
ให้เกิดเอกภาพและมีประสิทธิภาพตามแนวพระราชดำาริ โดย
มีกรอบแนวคิดหลักในการดำาเนินงาน อาทิ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”     

สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้�าปากพนัง
ความสำาเร็จจากการดำาเนินงานสร้างแหล่งเรียนรู้ใน

พืน้ท่ี สามารถ “เทีย่วไปเรียนรู้ไป” ในสถานท่ีท่ีได้รับการแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาทั้งระดับบุคคลและชุมชน เช่น
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เรยีนรูก้ารแก้ปัญหาดนิเสือ่มให้สามารถท�าการเกษตรได้
นายช่วง สิงโหพล 
ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำาบลช้างซ้าย อำาเภอพระพรหม จังหวัด

นครศรีธรรมราช โทร. ๐๘๐-๕๒๕๑๖๗๗
นายช่วงฯ เป็นข้าราชการบำานาญ อาศยัทำากนิบรเิวณรอบบ้าน

ที่อยู่อาศัย เนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ ซึ่งสภาพดินเสื่อมหรือดินตายแล้ว 
ต้องปรับปรุงดินก่อนจะปลูกพืช ศึกษาหาความรู้เพ่ือทำาการพลิกฟื้น
ความอดุมสมบรูณ์ให้กลบัมา ด้วยทีเ่ป็นคนใฝ่รูเ้มือ่มโีอกาสจะแสวงหา
ความรูเ้พิม่เตมิอยูเ่สมอ ยดึหลกัการปลกูพชืต้องใช้พืน้ทีใ่ห้คุม้ จงึคดิ
ทำาการเกษตรปลูกพืชแบบ ๔ ชั้น

ชั้นที่ ๑ ปลูกพืชหัว เช่น เผือก มัน สาคู
ชั้นที่ ๒ ปลูกพืชคลุมดิน เช่น ชะพลู ข่า 
ชั้นที่ ๓ ปลูกพืชไม้เลื้อย เช่น บวบ พริกไทย 
ชั้นที่ ๔ ปลูกพืชไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง ไม้ไผ่ ระกำา

นอกจากนั้น ยังแบ่งพ้ืนท่ี
บางส่วนทำานาปลูกข้าวพื้นเมือง           
ตามฤดูกาลไว้กิน สลับกับการปลูก
พืชผักอายุส้ันสลับกันไปไว้ขาย การ
ดำาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง                                                          
ไม่ได้ทำาแบบเอาเป็นเอาตาย แต่ทำา                                                 
แบบสบาย ๆ  เลือกงานเบา ๆ  คนแก่                                           
ก็ทำาได้ ทำาแต่ละส่ิงไม่มากแต่มากส่ิง                            
เกิดความรู้ที่กินได้ ขายได้ และ
ขยายผลให้คนอื่นได้กิน สิ่งที่ทำา
และถือปฏิบัติจะขยายฐานให้กว้างข้ึน                      
สร้างความม่ันคงทางอาชีพแก่ชาวบ้าน                                           
ต่อไป

เรียนรูก้ารปรบัตวัในอาชีพตามแนวทางปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง

นายไมตรี สกุณา 
ทีอ่ยู ่หมูท่ี ่๓ บ้านบางพระ ตำาบลปากแพรก อำาเภอปากพนงั 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐๘๗-๘๘๖๕๖๘๑
เกษตรกรผู ้ประสบความล้มเหลวจากการเล้ียงกุ ้งทะเล          

มีหนี้สินล้นพ้นตัว ปรับเปลี่ยนอาชีพมาเล้ียงปลานิลในบ่อกุ้งร้าง          
ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ปลูกผักรอบคันบ่อและ 
ในบ่อ นอกจากเล้ียงปลานิลแล้วยังมีแนวคิดผสานกิจกรรมเกื้อกูล
ประโยชน์กัน คือ หลังจากจับปลานิลแล้ว ลงไปดำานาผักบุ้ง แล้ว      
เก็บเกี่ยวผักบุ้งได้ทุกวันเป็นระยะเวลา ๕ เดือน 

 เมื่อผักบุ้งเริ่มแก่จนออกดอกจะปล่อยลูกปลานิลลงในบ่อ  
สูบนำ้าเข้าบ่อ เลี้ยงปลานิลระยะเวลา ๗ เดือน โดยใน ๖ เดือนแรก 
ปลานลิจะกนิผกับุง้ในบ่อจนหมด ในเดอืนสดุท้ายก่อนจบั จะให้อาหาร
เม็ดสำาเร็จรูปหมุนเวียนสลับไปในบ่ออื่น ๆ ทำาให้มีรายได้ทุกวัน 
ปัจจุบันใช้หนี้สินหมดแล้ว เมื่อมีงานบุญในชุมชนก็นำาผลผลิตไป                        
ช่วยงานด้วยดำารงชีวิตอย่างมีความสุข “สุขที่พอ”



วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

๖๙

เรยีนรู้วถิชีวีติชมุชนคนท�าน�า้ตาลจาก
 เมื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเกิดขึ้น มีการกำาหนดแนวเขตการแบ่ง

แยกนำ้าจืดนำ้าเค็มชัดเจน พื้นที่ตำาบลขนาบนาก อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถูกแบ่งตามความต้องการ
ของชมุชน คอื มีทัง้พืน้ทีท่ีต้่องการใช้ประโยชน์จากนำา้เคม็และพืน้ท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากนำา้จดื โดยหลกัการแบ่งแยก
นำา้จดืนำา้เคม็ทำาให้นำา้โซนนำา้กร่อยหายไป อาชีพของคนในชมุชนตำาบลขนาบนากหลากหลาย ได้แก่ การทำานา การทำาไร่จาก 
(นำา้จดืและนำา้เคม็) การเลีย้งกุง้ทะเลในบ่อ และการทำาประมงในลำานำา้ โดยมลีำานำา้ในพืน้ที ่๕ สาย ทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่
อาชีพดังกล่าวซึ่งความต้องการใช้นำ้าไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือทำานาต้องการนำ้าจืด ทำาไร่จากต้องการนำ้ากร่อย           
เลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ และทำาประมงในลำานำ้าต้องการนำ้าเค็ม

 การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำาบลขนาบนาก มีเป้าหมายเพื่อต้องการแก้ปัญหา
และพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดชาวบ้านเป็นหลักและกำาหนดภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดกระบวนการ
โดยการเรียนรูร่้วมกนั ตรวจสอบกัน และร่วมกันเสนอทางออก จนกระทัง่ได้ข้อเสนอการจดัการนำา้ของแต่ละสายคลอง                                                                                                                                         
แล้วร่วมมือกันทั้ง ๕ สายคลอง ช่วยกันกำาหนดรูปแบบการจัดการนำ้าและข้อตกลงในการบริหารทรัพยากรนำ้าทั้ง          
๕ สายคลองร่วมกัน โดยใช้ชื่อว่า “ปฏิญญาขนาบนาก ว่าด้วยการบริหารจัดการนำ้า ๒๕๕๒” เมื่อแก้ปัญหาเรื่องนำ้า
ที่เหมาะสมกับการปลูกจากได้ ชาวบ้านหันกลับมาทำาอาชีพดั้งเดิม นั่นคือการทำานำ้าตาลจาก

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลขนาบนาก      
โทร. ๐๙๐-๔๙๐๕๐๓๙

เรยีนรู้แหล่งต้นก�าเนดิส้มโอทบัทิมสยาม
 ชมุชนบ้านแสงวิมานซึง่ส่วนหนึง่เป็นคนอพยพมาจากบ้านปากลดั ตำาบลบางพึง่ อำาเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ ได้รเิริม่ทดลองปลกูจากการสัง่สมประสบการณ์ ภมูปัิญญาการทำาสวนส้มโอแบบยกร่องอย่างภาคกลาง 
เพื่อไม่ให้นำ้าท่วมขังและปลอดภัยจากนำ้าทะเลขึ้นถึง เมื่อให้ผลผลิตปรากฏว่าได้รสชาติแตกต่างจากพื้นที่อื่น กล่าวคือ 
หวานเข้มและไม่ขม เช่น พนัธุท์องด ีมีรสหวานเข้มกุง้มสีีแดงอมชมพู พนัธุข์าวพวงมรีสหวานอมเปรีย้ว พนัธ์ุขาวแป้น
มีรสหวานกลมกล่อม เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาด ผู้บริโภคถูกใจในรสชาติ ชื่อเสียงแพร่กระจายภายนอกชุมชน จนเรียก
ติดปากว่า “ส้มโอแสงวิมาน”

 นายสมหวัง มัสแหละ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของบ้านแสงวิมาน ได้ไปเย่ียมญาติท่ีบ้านบราโอ ตำาบล           
ประจัน อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เห็นต้นส้มโอพื้นเมืองมีผลเหมือนพันธุ์ขาวพวง มีกุ้ง (เนื้อส้มโอ) สีชมพูค่อน
ข้างแดง  ชาวบ้านแถบนั้นเรียกส้มโอนั้นว่า “ส้มสีชมพู” ซึ่งผลมีขนาดใหญ่แต่มีรสขม จึงไม่มีใครนิยมปลูก จึงได้ขอ
ซื้อต้นพันธุ์ ๓ ต้น เพื่อทดลองปลูกที่บ้านแสงวิมาน ผลปรากฏว่ามีรสชาติหวานขึ้น แต่ก็ยังมีรสขมอีก ในช่วงนั้นใช้
ชื่อพันธุ์ว่า “พันธุ์มรกต” เนื่องจากผิวผลมีสีเขียวเข้มและมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วผล 

 ต่อจากนัน้ จึงเริม่ปรับปรงุคณุภาพให้ดข้ึีนตามความต้องการของท้องตลาด โดยการปรบัปรงุท้ังเรือ่งสายพนัธุ์ 
(ใช้วธิคีดัเลอืกจากต้นทีม่รีสชาตดิ ีไม่ขม ทำาการขยายพันธุโ์ดยการตอน ทำาแบบนีอ้ยูห่ลายรุน่จงึมคีณุภาพดข้ึีน) และ
วิธีการดูแลรักษา (โดยการจัดการเรื่องการให้นำ้าและปุ๋ยตามความต้องการแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต) จากการ
ปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว ทำาให้ส้มโอพันธุ์นี้มีเนื้อสีแดงเข้ม (สีทับทิม) รสชาติหวานหอม เนื้อนุ่มน่ารับประทาน          
จึงเป็นที่รู้จักและตลาดมีความต้องการเป็นอย่างมาก ดังนั้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้ว จึงมี
การตัง้ชือ่ใหม่เปลีย่นมาใช้ช่ือว่า “พนัธุท์บัทิมสยาม” มกีารขยายพืน้ทีป่ลกูจากบ้านแสงวมิาน หมูท่ี ่๑๓ ตำาบลคลองน้อย 
อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปในหมู่บ้านอื่น ๆ ในตำาบลคลองน้อย

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายอิมรอน แสงวิมาน โทร. ๐๘๓-๑๐๓๐๘๓๑ 
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บทสมัภาษณ์เกษตรกร                                 
ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าริ                                                                    
ด้านการเพาะเหด็เศรษฐกจิ                                                       
(นางวรีา จนิะใจ)

เรยีบเรยีงโดย นายทศพล เทพจันทร์
นกัวิชาการเกษตร 
ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ
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กว่ายี่สิบปีก่อนหน้าน้ี ผู้คนในชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ตำาบลแม่โป่ง 
อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หน่ึงในหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษา          
การพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิน้อยคนนักท่ีจะคุน้เคยและ
รู้จักกิจกรรมการเพาะเห็ด โดยเฉพาะเห็ดสมุนไพร จำาพวกเห็ดหลินจือและ       
เหด็หวัลงิ จนกระทัง่ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ศกึษา ทดลอง วจิยั 
และพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ แล้วนำาผลสำาเร็จ  
ขยายผล สร้างทางเลอืกใหม่ในการประกอบอาชีพให้กับราษฎร 

เมื่อดอกเห็ดบาน สปอร์เล็ก ๆ เริ่มต้นสู่ชุมชน ตำาบลแม่โป่ง คุณป้า            
วรีา จนิะใจ อาศยัอยูบ้่านเลขที ่๗๐ หมูท่ี ่๑ บ้านตลาดขีเ้หลก็ หนึง่ในเกษตรกร
ยุคเริ่มต้นผู้พลิกผันชีวิตตนเอง นำาพาครอบครัวเดินตามเส้นทางสายเห็ด
เศรษฐกจิ ปัจจบัุนด้วยวยั ๕๗ ปี คณุป้าวรีาฯ เล่าว่า ตนเองผ่านหลายเรือ่งราว                                                                                                                    
ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพการเพาะเห็ดมามากมาย ผิดบ้างถูกบ้าง เรียนรู้ไป         
ค่อย ๆ เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ สะสมเทคนิค ประสบการณ์ การเพาะเห็ดชนิด
ต่าง ๆ  ในถุงพลาสติกมาเกือบทุกชนิด

แต่เดิมนั้น ตนเองและครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
ทำานาเป็นหลัก ปลูกกระเทียม หอมแดง และถั่วลิสง หลังฤดูทำานา บนพื้นที่
ของตนเองและพืน้ทีเ่ช่าของคนอืน่ ในแต่ละปีราคาผลผลติการเกษตรไม่แน่นอน 
มีแนวโน้มตกตำ่า เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ค่าเช่าที่ และ
ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน ตนเองจึงมีความคิดว่า ถ้าตกอยู่ในสภาพเช่นนี้        
ย่อมส่งผลกบัอนาคตของทกุชวิีตในครอบครวัเป็นแน่ จงึต้องมองหาอาชพีใหม่
ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อเนื่อง สามารถทำาอยู่กับบ้าน มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวและช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ของชุมชนบ้านเกิด
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จากข้อได้เปรียบสำาคัญที่ทำาให้ตนเองและครอบครัวได้มี

โอกาสเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลงอาชีพ เนื่องจากบ้านตลาด           
ขี้เหล็ก เป็นหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ ในยุคแรก ๆ และมีพ้ืนท่ี
ติดต่อกับศูนย์ฯ ตนเองและคนในหมู่บ้านจึงมีความสะดวกในการ
เดินทางเข้าไปเรียนรู ้ในศูนย์ฯ และร่วมโครงการฝึกอบรม             
ตามแนวพระราชดำาริหลาย ๆ อย่าง ที่ตนเองมีความชอบ ถนัด 
และเหมาะสมกับตนเอง จนกระทั่งได้มาเรียนรู้กิจกรรมการเพาะ
เหด็เศรษฐกจิ คดิว่าตนเองรกัและพอใจทีจ่ะนำาไปพฒันาเป็นอาชพี
ของครอบครัว 

คุณป้าวีราฯ เล่าว่า ในครั้งแรกต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจ 
ฝึกปฏิบัติให้เช่ียวชาญ หลังจากอบรม และได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและโรงเห็ดแล้ว เริ่มทำาอย่างจริงจัง เริ่มต้นจาก
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม แบบค่อยเป็นค่อยไป ทำาครั้งละไม่มาก 
โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษามาโดยตลอด 

เวลาผ่านไป เมื่อชำานาญขึ้นจึงเริ่มเพ่ิมกำาลังการผลิต 
จำานวนโรงเห็ดและชนิดเห็ดหลากหลายประเภทขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เห็ดหูหนู เห็ดลมป่า เห็ดขอนขาว โดยเฉพาะเห็ดหัวลิงและเห็ด
หลินจือ ด้วยเหตุผลที่ว่า เห็ดแต่ละชนิดเหมาะสมกับฤดูกาลท่ี
ต่างกัน อายุการเดินของเส้นใย และเวลาในการให้ผลผลิตต่างกัน 
รวมถึงราคาผลผลิตที่ต่างกัน 

จากธรรมชาตแิละข้อได้เปรยีบของเหด็แต่ละชนดิทีก่ล่าวมา 
แม้ว่าจะมีฤดูกาลที่เหมาะสมในการเพาะ การดูแลเอาใจใส่ การ
เกบ็เกีย่วผลผลติ และผลตอบแทนทีไ่ม่เหมอืนกนั แต่กลบัเป็นข้อ
ได้เปรียบของการเพาะเห็ดที่หลากหลาย ด้วยเหตุผลท่ีว่า ทำาให้
ครอบครัวมีรายได้ที่ต่อเนื่อง โอกาสเส่ียงในการขาดทุนมีน้อย 
แผนการผลิตเหด็แต่ละชนดิจึงมคีวามจำาเป็น โดยเลอืกเหด็ทีเ่พาะ
ง่าย ใช้เวลาในการเกดิดอกไม่นาน เพาะได้ตลอดปี เช่น เหด็นางฟ้า 
เห็ดนางรม ก็เข้ามาเติมเต็มปฏิทินการเพาะเห็ดของคุณป้าวีราฯ           
ได้เป็นอย่างดี โดยมีเห็ดหลินจือที่สามารถนำาผลผลิตไปแปรรูป
และมีราคาสูงเป็นเห็ดหลัก 

นอกจากน้ี การผลิตก้อนเช้ือเห็ด
จำาหน่าย ยังเป็นอีกกิจกรรมท่ีสร้างรายได้     
ให้กับคุณป้าวีราฯ เกษตรกรรายใหม่                                 
หรอืผูส้นใจ โดยแนะนำากอ้นเหด็ตระกลู
นางฟ้าและเห็ดนางรม ซึ่งดูแลง่าย                
ให้ผลผลิตเร็ว โดยคุณป้าวีราฯ สรุป                          
ขั้นตอนการทำาดังนี้  การเพาะเห็ด
นางฟ้า เป็นเห็ดชนิดหนึ่งท่ีเพาะใน
ถุงพลาสติกแบบเลียนแบบธรรมชาติ 
โดยมีข้ันตอนท่ีสำาคัญอยู่ ๓ ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 

๑. การผลติหวัเชือ้บรสิทุธิ ์โดย
การเตรียมอาหารวุ้น มีส่วนประกอบ
ของมันฝรั่ง ๒๐๐ กรัม วุ้นผง ๒๐ กรัม 
นำ้าตาลกลูโคส ๒๐ กรัม และนำ้าสะอาด 
๑ ลติร นำามนัฝรัง่ไปล้างปอกเปลอืกห่ัน
เป็นชิ้นบาง ๆ นำาไปต้มกับนำ้า ๑ ลิตร 
ด้วยไฟอ่อนนานประมาณ ๑๕ นาที       
จนเนื้อมันสุกนิ่ม นำามากรองให้ได ้            
๑ ลิตร จากนั้น นำานำ้าที่ได้ไปต้มอีก    
เติมวุ ้นผงและนำ้าตาลกลูโคสลงไป           
ให้วุ้นละลาย บรรจุอาหารวุ้นลงขวด            
ขวดแบนบรรจุวุ ้นให้มีความสูง ๒-๓                                                                 
เซนตเิมตร จากก้นขวด ปิดด้วยจกุสำาลี
และปิดทับด้วยกระดาษ นำาไปนึ่งด้วย
หม้อนึง่ความดนั ๑๕ ปอนด์ต่อตารางนิว้ 
นาน ๓๐ นาที นำาไปเอียงประมาณ       
๑๕ องศา เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว 

หลงัจากนัน้ ย้ายเนือ้เยือ่ดอกเหด็                                                                                                        
ลงอาหารวุ ้น มีวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่   
ดอกเหด็ท่ีสมบูรณ์ไม่อ่อนหรอืแก่เกนิไป 
อาหารวุ้น ตู้เขี่ยเชื้อ เข็มเขี่ย ตะเกียง
แอลกอฮอล์  โดยปฏิบัตงิานในตูเ้ขีย่เชือ้ 
ฉีกดอกเห็ดตามยาว ใช้เข็มเขี่ยเชื้อเขี่ย
เชือ้ด้านในของเหด็ วางลงบนอาหารวุน้ 
นำาไปบ่มไว้ในห้องทีส่ะอาด ๑๐-๑๕ วัน 
เส้นใยของเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตจน
เต็มผิวอาหาร ซึ่งเชื้อเห็ดที่ดีต้องเจริญ
แผ่รศัมเีป็นวงกลม ไม่มส่ีวนใดส่วนหนึง่
ยุบ เว้าแหว่ง หรือปนเปื้อน 
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 ๒. การผลติหวัเชือ้บนเมลด็ข้าวฟ่าง ขัน้ตอนนี ้เป็นการ
เตรยีมอาหารสำาหรบัเลีย้งเส้นใยเหด็ เพือ่เพิม่ปรมิาณเส้นใยก่อน
ถ่ายหวัเชือ้ลงถงุอาหาร โดยมขีัน้ตอนดงันี ้นำาเมลด็ข้าวฟ่างแช่นำา้
ไว้ ๑ คืน คัดสิ่งเจือปนออก จากนั้น ต้มให้สุก ผึ่งเมล็ดข้าวฟ่าง
ลดความชื้น กรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงขวดแบน ๒ ใน ๓ ส่วน           
ปิดจกุด้วยสำาล ีหุม้ด้วยกระดาษทบัอกีครัง้ นำาไปนึง่โดยใช้หม้อนึง่      
ความดันนาน ๓๐ นาที พักให้เย็นรอเข่ียเช้ือ นำาไปย้ายเชื้อในตู้
ปลอดเชื้อ โดยเลือกขวดแม่เชื้อที่เส้นใยเจริญเต็มผิว ใช้เข็มเขี่ย
ลนไฟรอให้เย็น ตัดอาหารวุ้นขนาดประมาณ ๑ ตารางเซนติเมตร           
วางบนเมล็ดข้าวฟ่างบริเวณกลางขวด เส้นใยใช้เวลาประมาณ 
๑๐-๒๐ วัน จึงเจริญเต็ม ป้าวีราฯ เล่าว่า หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง         
๑ ขวด สามารถเขี่ยลงในก้อนเห็ดได้ ๕๐ ก้อน 

 ๓. การผลิตก้อนเช้ือเห็ด สูตรก้อนเห็ดประกอบด้วย       
ขี้เลื่อย ๑๐๐ กิโลกรัม รำาหยาบ ๘  กิโลกรัม ยิปซั่ม ๑  กิโลกรัม
แคลเซียม ๑  กิโลกรัม ดีเกลือ ๐.๒  กิโลกรัม นำ้าตาลทราย          
๑  กิโลกรัม และพลูไมด์ ๑  กิโลกรัม โดยมีวิธีทำาดังนี้ นำาส่วน
ผสมคลุกเคล้าผสมนำ้าลงไป ตรวจความช้ืนให้เหมาะสมโดยใช้        
มือบีบ แล้วแบมือออกดูว่าก้อนขี้เลื่อยยังเป็นก้อน (ถ้าบีบแล้วมี
นำ้าไหลแสดงว่าแฉะเกินไป ก้อนข้ีเล่ือยแตกออก แสดงว่าแห้ง        
เกินไป) นำาไปบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาดที่ใช้เพาะเห็ด ก้อนเห็ด
ควรมีนำ้าหนักประมาณ ๘๐๐-๑,๐๐๐ กรัม เมื่ออัดแน่นดีแล้ว         
ใส่คอขวดพลาสติก แล้วปิดด้วยฝาครอบพลาสติก รัดยางวง          
ให้แน่น แล้วนำาไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที ใช้เวลา ๓-๔ ชั่วโมง นับจากนำ้า
เดอืด ทิง้ไว้ให้เย็น นำาหวัเชือ้ทีเ่ลีย้งไว้ในเมล็ดข้าวฟ่าง ใช้ ๑๐-๒๐ 
เมล็ดต่อก้อน เขี่ยลงก้อนเชื้อเห็ด ปิดปากถุงด้วยกระดาษ วัสดุที่
ใช้เขี่ยหัวเชื้อ ควรทำาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ นำาก้อนเชื้อที่
ถ่ายเชือ้เหด็ นำาไปบ่มในโรงบ่มก้อนเชือ้ อณุหภมูปิระมาณ ๒๙-๓๒ 
องศาเซลเซียส เมื่อเส้นใยเริ่มรวมตัวแล้ว ย้ายก้อนเชื้อเห็ดไปไว้
ในโรงเปิดดอกแบบชั้นวางเฉียง ๖๐ องศา ความชื้นสัมพัทธ์ การ
ถ่ายเทอากาศเหมาะสมกับเห็ดต้องการ โดยให้ความชื้น ไม่ควร
ให้นำ้าขังอยู่ภายในก้อนเชื้อ ห้ามรดนำ้าถูกดอกเห็ด ซึ่งเห็ดนางฟ้า
ภูฏาน ใช้เวลาเดินของเส้นใย ประมาณ ๑ เดือน สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ 

จากกิจกรรมเกี่ยวกับเห็ดเศรษฐกิจของคุณป้าวีราฯ ไม่ได้
มีเพียงที่กล่าวมา คุณป้าวีราฯ ยังมองถึงการตลาดในอนาคต            
ในการเพิ่มศักยภาพของผลผลิต ยังคงวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาศักยภาพการดำาเนินกิจกรรม รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตจากเห็ดสมุนไพร จำาพวกเห็ดหลินจือและ
เหด็หวัลงิ มาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์และพฒันาผลผลติภัณฑ์ บรรจุ
ภณัฑ์อย่างต่อเนือ่ง ทำาเรือ่งขอเครือ่งหมายรบัรอง ตลอดจนขยาย
ตลาดเป็นที่รู้จัก ส่งจำาหน่ายทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ
กลุม่ เช่น สมุนไพรเหด็หลินจอื ชาสมนุไพรเหด็หลนิจอื เหด็หวัลงิ 
และเห็ดสามเซียน เป็นต้น 

ด้วยความรักในสิ่งที่เลือก เกิดเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ขยัน
และอดทน ผสมผสานจนเกิดเป็นความถนัด เชี่ยวชาญ จนเป็น
ประสบการณ์ชีวิตด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ป้าวีราฯ เล่าว่า             
พื้นฐานเบื้องต้นและคุณสมบัติในอาชีพน้ี ต้องเป็นคนท่ีมีความ
ละเอียดรอบคอบ ขยันอดทน เป็นที่ตั้ง เพราะทุกเวลา คือ ความ
เปลี่ยนแปลงของเห็ด 

ทุกวันนี้กิจกรรมการเพาะเห็ด
ทุกอย่างของคุณป้าวีราฯ ผ่านการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วยความรัก                                         
เกิดการวางแผนระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับชนิด สายพันธุ์ ฤดูกาล 
ความต้องการของตลาดควบคู่กับ
การนำาผลผลติมาแปรรปูเปน็ผลติภณัฑ์
ต่าง ๆ สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ชวีติครอบครวัทกุวนันีม้คีวามสขุ 
สขุทีไ่ด้ท�างานทีต่นเองรกั มเีวลาอยูก่บั
ครอบครัว สุขที่ได้ช่วยเหลืองานสังคม 
และที่ส�าคัญ ได้มีโอกาสมอบแนวคิด 
ความรู้ และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ให้กับผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ในสถานท่ีที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ตามแนวพระราชด�ารด้ิานการเพาะเหด็
เศรษฐกิจจากศูนย์ฯ อันเป็นเครือข่าย
และตวัอย่างของความส�าเร็จของคน ๆ 
หนึ่ งที่มีความมุ ่ งมั่นเดินตามรอย        
พระราชด�าร ิรอยยิม้ของผูใ้ห้อย่างเตม็ใจ 
ยังคงประทับใจผู้มาเยือนบ้านป้าวีราฯ
มิลืมเลือน 
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การจ�าแนกและการเปล่ียนแปลง                                                
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน                                                 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เรียบเรียงโดย นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

 ในอดีตการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนา      
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ส่วนมากใช้ในด้าน
การเกษตร ประมาณ ๒๐,๑๑๕ ไร่ และป่าไม้ประมาณ ๑๓,๔๐๐ ไร่                                                                     
ส่วนกิจกรรมการเลี้ยงกุ้งทะเลมีเพียง ๑,๕๓๒ ไร่ ต่อมา ได้
มีการสำารวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนา                          
อ่าวคุ้งกระเบนฯ จากภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๓๔ และภาพถ่าย
ดาวเทียม ปี ๒๕๓๙ พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ยังคงเป็น
ด้านการเกษตร แต่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบางส่วน 

 ปจัจบุนัขอ้มลูการจำาแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นข้อมูลที่ล้าสมัย 
ทำาให้การนำาข้อมูลการใช้ประโยชน์
ท่ีดินมาประกอบการวางแผนพัฒนา
มีอย่างจำากัดและไม่ทันต่อการพัฒนา
อาชีพของเกษตรกร ดังนั้น การจำาแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ศูนย์ฯ เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย จึงมีความ
จำาเป็นและสำาคัญต่อการวางแผนการ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ
 การ ใช้ ร ะบบสารสน เทศ
ภมูศิาสตร ์(Geographical Information                                              
System : GIS) ประกอบกับภาพถ่าย
ทางอากาศในการสำารวจและจำาแนก
การ ใช้ ประ โยชน์ ท่ี ดิ น เป็ นการ ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งทำาให้การจัด
ทำาแผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ฐาน
ข้อมู ลกิ จกรรมการ พัฒนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบข้อมูล
เชิงตัวเลข สะดวกและรวดเร็ว ตลอด
จนสามารถแก้ไข ปรับปรุง และปรับ
เปลีย่นขอ้มลูใหทั้นสมัยและการกำาหนด
แนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการ                                 
ที่ เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรต่อไป
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วัตถุประสงค์
 ๑. จัดทำาแผนที่พื้นที่ดำาเนินงานศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ                              
 ๒. จัดทำาแผนที่การใช้ประโยชน์และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ศนูยศ์กึษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนฯ ป ี๒๕๔๕ 
และปี ๒๕๕๗
 ๓. จัดทำาฐานข้อมูลด้านการเกษตร 
และการเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบแผนที่พื้นท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี ๒๕๕๗

พ้ืนท่ีด�าเนินการ 
 พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
อา่วคุง้กระเบนฯ อยูใ่นเขตอำาเภอนายายอามและ
อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พ้ืนท่ีดำาเนินการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน                         
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลและอุปกรณ์
๑. แผนที่ภูมิประเทศบ้านโขดหอย หมายเลข
ระวาง ๕๓๓๔ II,  L ๗๐๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ กรมแผนที่ทหาร 
๒. แผนที่ขอบเขตการปกครอง หมายเลขระวาง 
๕๓๓๔ II,  L ๗๐๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตราส่วน 
๑ : ๕๐,๐๐๐ กรมการปกครอง 
๓. แผนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
๒๕๓๐ บ้านโขดหอย หมายเลขระวาง ๕๓๓๔ II 
มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จากกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
๔. แผนที่ชุดดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายเลข
ระวาง ๕๓๓๔ II มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐                 
กรมพัฒนาที่ดิน
๕. ภาพถ่ายทางอากาศออโธสี เ ชิงตัวเลข              
ปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๕๗ จากกรมแผนที่ทหาร 
๖. โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์         
(Geographical Information System)

การด�าเนินการ 
 • รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานและแผนทีศ่นูยศ์กึษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จากหน่วยราชการหรือภาค
เอกชน
 •นำาข้อมูลแผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศเข้า
สู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
 •จำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ และเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี ๒๕๔๕ และปี 
๒๕๕๗ 
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ผลการศึกษา
 ๑. พื้นที่ด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ
 พื้นที่ดำาเนินการศูนย์ศึกษาการพัฒนา       
อ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ๒๓ 
หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๖,๐๘๓ ไร่ โดยแยก
เป็นอำาเภอท่าใหม่และอำาเภอนายายอาม มีพื้นที่
ประมาณ ๓๑,๓๗๔ และ ๒๔,๗๐๙ ไร่
 ๒. การใช้ประโยชน์ท่ีดินศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๕๗ 
 การจำาแนกการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ป ี๒๕๔๕ 
และปี ๒๕๕๗ สามารถจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ออกเป็น ๑๒ ประเภท ประกอบด้วยสวนผลไม้      
ไม้ยืนต้น ป่าไม้ สวนยางพารา นาข้าว พ้ืนที่เลี้ยง
กุ้งทะเล ป่าชายเลน ชุมชนที่อยู่อาศัย ป่าเสม็ด                  
ป่าละเมาะ บ่อน้ำา สระน้ำา พ้ืนที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
และคลองธรรมชาติ โดยเป็นการใช้ท่ีดินในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากที่สุด 
 ในปี ๒๕๕๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ยังคงเป็น                                                       
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากท่ีสุด ได้แก่ 
สวนยางพารา สวนผลไม ้ไมย้นืตน้ พืน้ทีเ่ลีย้งกุง้ทะเล 
และนาข้าว มีพื้นท่ีประมาณ ๑๓,๘๖๔, ๑๑,๖๓๗, 
๕,๐๔๒ และ ๒,๔๗๐ ไร่ ตามลำาดับ และมีการใช้
ประโยชนท์ีด่นิในดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
ที่สำาคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ป่าชายเลน ป่าเสม็ด และ          
ป่าละเมาะ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๓๙๐, ๒,๙๐๖, 
๑,๓๕๘ และ ๓๓๗ ไร่

พ้ืนท่ีดำาเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน                      
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ครอบคลุม ๔ ตำาบล ๒๓ หมู่บ้าน

การใช้ประโยชน์ท่ีดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ

พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๕๗
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๗๗

ประเภท พ.ศ. ๒๕๔๕ (ไร่) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไร่) เพิ่ม/ลด

๑. สวนผลไม้/ไม้ยืนต้น
๒. สวนยางพารา
๓. ป่าไม้
๔. ป่าเสม็ด
๕. ป่าละเมาะ
๖. ป่าชายเลน
๗. นาข้าว
๘. พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล
๙. บ่อน้ำา/สระน้ำา
๑๐. คลองธรรมชาติ
๑๑. ที่อยู่อาศัยชุมชน
๑๒. พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์

๑๕,๓๘๒
๗,๘๒๔

๑๑,๔๔๒
๑,๖๔๗
๑,๐๘๑
๓,๓๗๙
๕,๙๓๒
๔,๖๕๔
  ๔๒๙
  ๔๒๐
๓,๒๘๓
  ๖๑๐

๑๑,๖๓๗
๑๓,๘๖๔
๑๑,๓๙๐
๑,๓๕๘

๓๓๗
๒,๙๐๖
๒,๔๗๐
๕,๐๔๒
 ๔๔๔
 ๓๑๘

๕,๓๓๑
  ๙๘๖

ลด
เพิ่ม
ลด
ลด
ลด
ลด
ลด
เพิ่ม
เพิ่ม
ลด
เพิ่ม
เพิ่ม

รวม ๕๖,๐๘๓ ๕๖,๐๘๓

 ๓. การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินปี ๒๕๔๕ และปี ๒๕๕๗ 
 ในช่วงระยะเวลา ๑๒ ป ีตัง้แตป่ ี๒๕๔๕ 
ถึงปี ๒๕๕๗ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ ดินทางด้านการเกษตรอย่างชัดเจน โดย                                                 
ในปี ๒๕๕๗ กิจกรรมที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สวนยางพารา ท่ีอยู่อาศัย
ชุมชน พื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล และพื้นที่ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ ประมาณ ๖,๐๔๐, ๒,๐๔๘, ๓๘๘ 
และ ๓๗๖ ไร ่ตามลำาดบั แตส่วนผลไม/้ไมย้นืตน้ 
นาข้าว และป่าชายเลน มีพื้นที่ลดลงประมาณ 
๓,๗๔๕, ๓,๔๖๒ และ ๔๗๓ ไร่ 
 ๔.การใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่าชายเลน                                                                    
และพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเล ปี ๒๕๕๗ 
 พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
เหลือพ้ืนท่ีป่าชายเลนประมาณ ๒,๙๐๖ ไร่                                 
เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ                  
คณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๓๐ ซ่ึงมีพื้นที่ ๕,๘๔๐ ไร่ 
โดยปี ๒๕๕๗ มีพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่ใน
และนอกเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี        
ปี ๒๕๓๐ ประมาณ ๒,๒๙๐ และ ๖๑๖ ไร่         
ส่วนพื้นที่ เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่ ในและนอกเขต                          
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๓๐                  
มีทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๔๒ ไร่ โดยเป็นพ้ืนที่
เลี้ยงกุ้งทะเลที่อยู่ในเขตและนอกเขตป่าชายเลน       
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี ๒๕๓๐ จำานวน ๑,๙๓๙ 
และ ๓,๑๐๓ ไร่

ป่าชายเลน พ.ศ.๒๕๕๗

พ้ืนท่ีเล้ียงกุ้ง พ.ศ.๒๕๕๗
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 ๕. ฐานข้อมูลและแผนที่การ
เลี้ยงกุ้งทะเล  
 ขอ้มลูฟารม์เลีย้งกุง้ทะเลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งมีพื้นที่เลี้ยงกุ้ง
ทะเลท้ังหมด ๕,๐๔๒ ไร่ จำานวน ๔๖๑ ฟาร์ม 
เป็นฟาร์มขนาด ๐.๔ - ๑๑๕ ไร่ กระจาย
อยู่ในอำาเภอท่าใหม่และอำาเภอนายายอาม 
โดยทกุฟารม์มฐีานข้อมลูผู้เลีย้งกุ้งทะเลอยู่
ในระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์โดยจะแสดง 
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน 
ทะเบียนฟาร์ม มาตรฐานฟาร์ม จำานวน
พื้นที่ฟาร์ม ตำาแหน่งที่ตั้งฟาร์ม วันเริ่มต้น                                
และวันหมดอายุการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม GAP ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และผลผลิตกุ้งทะเล 
เป็นต้น

สรุปและวิจารณ์ผล
 การจำาแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์                                                 
ท่ีดินพร้อมทั้งการจัดทำาฐานข้อมูลการ                                               
เลี้ ย งกุ้ งทะ เลศู นย์ ศึ กษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบกับข้อมูล                          
ปฐมภูมิ แผนที่ภูมิประเทศ และภาพถ่าย                                                   
ทางอากาศในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ                                               
การวางแผนพฒันาการดำาเนนิงานเนือ่งจาก                                                  
สามารถดำาเนินการได้สะดวกรวดเร็ว                                             
อีก ท้ังยังสามารถแก้ไข และเพิ่มเติม
ข้ อ มูล ให้ ทั นสมั ย ได้ ตลอด เวลาและ
สามารถประกอบการวางแผนการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและตรงกับ                         
ความตอ้งการของเกษตรกร เชน่ เกษตรกร
ส่วนมากมีอาชีพทำาสวนผลไม้ ศูนย์ศึกษา                                             
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จึงวางแผน                                                                        
ส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ไตรโครเดอร์มา                                                   
บิวเวอเรีย และเมธาไรเซียม เพื่อใช้ในการ                                                         
ป้องกันและรักษาโรคพืช เป็นต้น
 การจัดทำาฐานข้อมูลฟาร์มเล้ียง
กุ้งทะเลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทำาให้สะดวกต่อการตรวจสอบย้อนกลับ 
การเลี้ยงกุ้งทะเล การตรวจรับรอง และ
ต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (Good 
Aquaculture Practice : GAP)  

ฐานข้อมูลฟาร์มเล้ียงกุ้งทะเล



ส�านักงาน กปร. รับมอบ
โครงการเปล่ียนอุปกรณ์            
แสงสว่าง LED
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

สำ านักงานคณะกรรมการพิ เศษเ พ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) จัดพิธี                           
ส่งมอบโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์แสงสว่าง LED เฉลิมพระเกียรติ             
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก         
พระราชดำาริ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร        
โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นผู้รับมอบ                            
และกลา่วถงึความรว่มมอืระหวา่งสำานกังาน กปร. และการไฟฟา้   
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                      
ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้มอบโครงการฯ พร้อมด้วยนายกรศิษฏ์                                                         
ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                     
ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสำานักงาน 
กปร. เข้าร่วมในครั้งนี้  

๗๙

ความเคลื่อนไหว
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ส�านักงาน กปร.                                                                 
ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 
จัดโครงการสืบสานมรดก “หกศูนย์”                             
เปิดตัวตราไปรษณียากรท่ีระลึก 
ชุด ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ร่วมกับบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จำากัด จัดงานแถลงข่าวสืบสานมรดก “หกศูนย์” 
เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด ฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๗๐ ปี ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่อง                  
มาจากพระราชดำาร ิแขวงบางยีข่นั เขตบางพลดั กรงุเทพมหานคร 
โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นแสตมป์
ชุดประวัติศาสตร์ ท่ีสุดแห่งดวงตราในดวงใจ” นางสมร เทิดธรรมพิบูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด รศ.ดร.
อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำากัด (มหาชน) ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. เข้าร่วมในครั้งนี้ นอกจากนี้ 
ภายในงานมีการเสวนาจากผู้แทนหน่วยงานทั้ง ๔ หน่วยงาน ใน
หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นแสตมป์ชุดประวัติศาสตร์ ท่ีสุดแห่งดวงตรา                    
ในดวงใจ” พร้อมทั้งรับชมไฮไลท์ตราไปรษณียากร ชุดฉลอง                            
สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี อีกด้วย

 โครงการสืบสานมรดก “หกศนูย”์ 
กับตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุดฉลอง          
สิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี เพื่อบันทึก                                       
พระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และผลสัมฤทธิ์
จากการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา   
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง 
เพื่อให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงพระปรีชา
สามารถและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  



๘๑

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ                    
RDPB CAMP JUNIOR รุ่นท่ี ๑
“สวนสนุกท่ีมีชีวิตจากห้องทรงงาน                        
ของพระราชา”
             
 สำานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) จัด
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ (RDPB CAMP 
JUNIOR) รุ่นที่ ๑ ภายใต้รูปแบบ “สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้อง                                                                    
ทรงงานของพระราชา” โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง ๑๐-๑๖ ปี                                                          
จำานวน ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔                   
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน                                                             
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียน              
กาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว อุทยานแห่งชาติปางสีดา               
จังหวัดสระแก้ว “ป่าต้นน้ำาของแม่น้ำาห้วยโสมง” อ่างเก็บน้ำา   
นฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นกำาลัง
สำาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเข้าถึง   
องค์ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาตามแนว        
พระราชดำารท่ีิเหมาะสมกบัวัย อกีทัง้จะไดห้ลอ่หลอมกระบวนการ
เรียนรู้จากศาสตร์พระราชาท่ีแท้จริง ทั้งจากผู้สนองพระราชดำาริ
และผูป้ฏิบตังิานในโครงการฯ ซึง่เยาวชนไดม้โีอกาสเรยีนรูล้กัษณะ
ห้องเรียนท่ีมีชีวิตของพระราชาที่มิใช่ห้องท่ีสวยงามหรูหรา                                          
แต่เป็นห้องเรียนท่ีมีชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกพื้นที่ โดยเป็น                                                                

การเรียนรู้ที่สร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้        
ปัญหา กล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อม
ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาในทกุสถานการณ ์และ
ท่ีสำาคัญ ได้เรียนรู้จากพื้นที่ท่ีเป็นห้อง  
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                          
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร             
ที่ ทรงมีต่อพสกนิกร ไทยมาอย่ าง                                        
ต่อเนื่องยาวนานถึง ๗๐ ปี ทั้ งนี้
เยาวชนที่ เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคน                                               
ได้มีโอกาสเดินทางเข้าถวายสักการะ
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร                                         
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                                                          
ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ในพระบรม                                                       
มหาราชวังและเข้าชมนิทรรศการ
ชุด “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”                 
ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้วย  
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นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและคณะได้เดินทาง
ไปยังโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจาก                                                            
พระราชดำาริ ตำาบลทับช้าง อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  
 ในการน้ี องคมนตรีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ี
ทรงหว่งใยประชาชนในแถบจงัหวัดจันทบรุทีีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น
จากการขาดแคลนน้ำาเพื่อการเกษตร รวมถึงน้ำาเพ่ือการอุปโภค
และบริโภค จึงทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือโดย        
รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ทัง้นี ้เพือ่บรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้กป่ระชาชน ดว้ยม ี                              
พระราชประสงค์ที่จะทรงเห็นประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นโดยถ้วนหน้า และเมื่อการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ                                 
แล้วเสร็จ จะได้ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน                
จึงขอให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาฝายแห่งน้ีให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนโดยสืบเนื่องยาวนาน
  จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังพ้ืนท่ีโครงการก่อสร้าง
ทำานบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบล
สองพี่น้อง อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนในแถบจังหวัด
จันทบุรีท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำา จนส่งผลให้  

ทีผ่า่นมาผลผลติทางการเกษตรในพืน้ที่
ได้รับความเสียหาย โครงการก่อสร้าง                                          
ทำานบดินบ้านไทรนอง ๒ ฯ จะช่วยให้                              
ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข โดย
ประโยชน์อันยั่งยืนของโครงการต่อ
ชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือ
รว่มใจของประชาชนบา้นไทรนองทุกคน 
ซึง่ไดท้ราบวา่บ้านไทรนองเป็นชมุชนทีมี่
ความเข้มแข็งความรว่มมอืรว่มใจจึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อันย่ังยืนแก่ชุมชน
สืบไป   



๘๓

วารสารอันเนื่องมาจากพ
ระราชดำาริ

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีและคณะ                                                          
ได้เดินทางไปยังแปลงสาธิตการเกษตรยางตอกทอย 
บริเวณตำาบลรำาพัน อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ดำาเนินการโดยงานวิชาการเกษตรของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำาบลรำาพัน                       
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ งกระเบนฯ ได้ขอใช้
ประโยชน์ในการจัดทำาเป็นแปลงสาธิตการเกษตร เช่น 
แปลงไม้ผล ทุเรียน เงาะ มังคุด และมะม่วงแก้ว                                                        
จัดสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศและสาธิตการผลิต  
ปุ๋ยน้ำา รวมถึงมีจุดสาธิตและฝึกอบรมการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ 
 โอกาสนี้ องคมนตรีเห็นควรให้ศูนย์ศึกษา                                                           
การพัฒนาฯ ร่วมกับกรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำา
บริเวณแปลงสาธิตการเกษตรยางตอกทอย เพื่อให้มี
ปริมาณน้ำาเพียงพอสำาหรับกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่
ในชว่งฤดแูลง้ รวมถงึควรมกีารปลูกทเุรยีนพนัธ์ุพ้ืนเมอืง                                                        
ให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์      
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ส�านักงาน กปร. จัดฝึกอบรมหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย         
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ        
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นท่ี ๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร. 
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นท่ี ๖ พร้อมกับ                         
การบรรยายพิเศษ เร่ือง “จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา” โดย
มีนายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. ให้การต้อนรับ           
ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำาริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และ           
เสรมิสรา้งเครอืขา่ยการพฒันาตามแนวพระราชดำารแิละปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง” (พพร.) รุน่ที ่๖ สำานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
(สำานักงาน กปร.) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจน              
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการและประสบการณ์ในการปฏิบัติ               
เกีย่วกบัการพฒันาตามแนวพระราชดำารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิ                 
พอเพียงพร้ อมทั้ ง พัฒนา เครื อ ข่ ายการ เรี ยนรู้ และการ                                                        
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอันจะ
นำาไปสู่ความร่วมมือเพื่อการทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศ กำาหนด                                                           
จัดระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ มรีะยะเวลาทัง้สิน้ ๒๓ วนั โดยมขีา้ราชการจากหนว่ยงาน
ราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน และมูลนิธิ ตลอดจน
ขา้ราชการของสำานกังาน กปร. รวม ๔๒ หนว่ยงาน จำานวน ๕๐ คน                                                             
ท้ังนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ                                                                                     
เช่น ภูมิคุ้มกันประเทศไทย ๗๐ ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ        

การบริหารจัดการ เครือข่ าย เพื่ อ                                                 
ความร่วมมือ การประยุกต์ใช้แนวทาง                                                      
พระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ                                                                 
พอเพียง ในการพัฒนาอย่างเป็น                                                        
รูปธรรม ฯลฯ จากผู้ทรง คุณวุฒิ                                                     
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานโครงการ                               
อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ ผู้ เข้ารับการอบรมจากภาคส่วน                                                          
ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน้อมนำา
แนวพระราชดำารไิปปฏบิตัแิละขยายผล               
การพัฒนา ได้ต่อยอดความรู้และสร้าง
ประสบการณ์ และมีโอกาสแลกเปลี่ยน                                                                                                 
เรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
บังเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น นำามาซ่ึง
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป  



วตัถปุระสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนา ในสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ            
บดินทรเทพยวรางกูร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ
พระบรมวงศ์ ท่ีได้พระราชทานแนวพระราชดำาร ิ เพือ่
แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและประเทศให้เกิดความยัง่ยนื
มัน่คงต่อไป

๒. เพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนว   
พระราชดำาร ิ และโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
ให้แก่ประชาชน หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน ตลอดจน
สือ่มวลชน ให้ได้รบัทราบข้อมลูอย่างถกูต้องและกว้างขวาง 
ยิง่ขึน้

๓. เพือ่ขยายผลการพฒันาและผลสำาเรจ็จากแนว
พระราชดำาร ิและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทีม่ี
กระจายอยูท่ัว่ทกุภมูภิาคของประเทศ ไปสูส่าธารณชน
ได้อย่างกว้างขวาง พร้อมทัง้เป็นเอกสารอ้างองิได้อย่าง
ถกูต้อง

โปรดทราบ

• บทความและข้อเขียนต่าง ๆ ในวารสาร 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริเป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผูเ้ขียน ไม่ใช่ความเหน็ของสำานกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิ(สำานกังาน กปร.)

• หากมคีวามประสงค์จะนำาข้อมลูไปเผยแพร่ 
โปรดระบแุหล่งท่ีมาของข้อมลูด้วย

ด�าเนนิการโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ                                
อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก                               
พระราชดำาริ เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖                         
ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน                                     
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐                                                     
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖                     
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๖๒
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วารสารอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ปีที ่๑๕ ฉบบัท่ี ๒ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐

คณะทีป่รกึษา

เลขาธกิาร กปร. (นายดนชุา สนิธวานนท์)
รองเลขาธกิาร กปร. (นายลลติ ถนอมสงิห์)
รองเลขาธกิาร กปร. (นายสมบรูณ์ วงค์กาด)
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ทีป่รึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวอศุนย์ี ธปูทอง)
ทีป่รึกษาด้านการพฒันา (นางสาววชัร ีวฒันไกร)
ทีป่รึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ (นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล)

คณะบรรณาธกิาร

นางพชิญดา หศัภาค
ผูอ้ำานวยการกองประชาสมัพนัธ์/หวัหน้าคณะบรรณาธกิาร
นางสาวณฐัดา ศภุสินธุ์ 
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๑
นายปริญญวฒัน์ วชัรอาภากร
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๒
นางสาวฉตัตรนิ บญุเกดิ
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๓
นางสาวรุง่รตัน์ วงษ์จู
ผูแ้ทนกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี ๔
นางสาวกลุวด ีปงุบางกะด่ี
ผูแ้ทนสำานกังานเลขาธกิาร
นางสาวสมลกัษณ์ บนุนาค
ผูแ้ทนกองศกึษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
นางสมพร สขุประเสรฐิ
ผูแ้ทนกองพฒันาทรพัยากรบคุคลเพ่ือขบัเคล่ือนแนวพระราชดำาริ
นางสาวจ�าเนยีร เพยีรไม่คลาย
ผูแ้ทนกองตดิตามประเมนิผล
นางสาวศต์ีกร ตันก�าแหง
ผูแ้ทนกองแผนงานและวเิทศสมัพนัธ์
นางอรอนนัต์ วฒุเิสน
ผูแ้ทนกองกจิกรรมพเิศษ
นายวชัระ หศัภาค
ผูแ้ทนศนูย์สารสนเทศ
นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผูแ้ทนกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
นายเอกชยั เพง็สว่าง
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวมทริา ภคัทพิวดี
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นายพิสทิธิ ์วเิชียรทศพร
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
นางสาวประภาพร ซ่ือสตัย์
ผูแ้ทนกองประชาสมัพนัธ์
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